


ПЕРЕДМОВА 

 
 РОЗРОБЛЕНО робочою групою Медичного фахового коледжу Запорізького 

державного медичного університету у складі: 

1. Поправко Марина Іванівна - голова робочої групи, спеціаліст вищої категорії, 

голова циклової комісії професійної та практичної підготовки відділення 

«Сестринська справа», викладач медсестринства в отолярінгології. 

2. Складанна Ольга Савеліївна – член робочої групи, спеціаліст вищої категорії, 

циклової комісії професійної та практичної підготовки відділення «Сестринська 

справа», викладач анатомії та фізіології. 

3. Четвертак Тетяна Юріївна – член робочої групи, спеціаліст вищої категорії, 

кандидат педагогічних наук, викладач медичної хімії. 

4. Шкопинська Тетяна Євгенівна  - член робочої групи, спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, кандидат сільськогосподарських наук, викладач мікробіології. 

5. Сірик Світлана Вікторівна – член робочої групи, спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист, кандидат філологічних наук, доцент, член циклової комісії 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 

 

  

 

ВНЕСЕНО  цикловою комісією професійної та практичної підготовки відділення 

«Сестринська справа» Медичного фахового коледжу Запорізького державного 

медичного університету.  

 РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради Медичного 

фахового коледжу Запорізького державного медичного університету (протокол №1 

від 27 серпня 2021 року), як тимчасовий документ до введення стандартів фахової 

передвищої освіти за спеціальністю.  

 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ. ОНОВЛЕНО У 2022 

 



Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» для початкового рівня 

(короткий цикл) фахвої передвищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за  

спеціальністю 223 «Медсестринство» спеціалізація «Сестринська справа» 

вводиться в дію з 01.09.2021. 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, у якому 

визначено передумови доступу до навчання за цією програмою, нормативний 

термін та зміст навчання, перелік навчальних дисциплін та логічна послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, 

нормативні форми державної атестації, а також перелік загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей, сформульований у термінах результатів навчання, та 

вимоги до контролю якості фахвої передвищої освіти та професійної підготовки 

фахівця освтінього ступеня - фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська 

справа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізація «Сестринська справа» 
 

Складові Опис освітньо-професійної програми 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу Медичний фаховий коледж Запорізького державного 

медичного університету 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Рівень фахової передвищої освіти – початковий 

Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр 

 Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 223 Медсестринство 

Спеціалізація – Сестринська справа 

Освітньо-професійна програма – «Сестринська справа» 

Кваліфікація – «Сестра медична». 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

початкового рівня (короткий цикл) фахової передвищої 

освіти підготовки фахового молодшого бакалавра 

спеціальності 223 «Медсестринство» 

спеціалізація «Сестринська справа». 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 кредитів 
ЄКТС, термін навчання 3 роки та 10 місяців  

Наявність 

акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень НРК України – 5 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти. Абітурієнти повинні 
мати державний документ про освіту встановленого зразка. Умови 
вступу визначаються «Правилами прийому до 

Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного 

університету. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії освітньої програми – до 01.09.2028. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньоїпрограми 

http://zsmu.zp.ua 

https://college.zsmu.edu.ua/p_osvp19.html 

 

2 – Мета освітньо-професійної програми 
Забезпечити загальнокультурну та професійно орієнтовану підготовку здобувача фахової 

передвищої освіти ступеню фаховий молодший бакалавр, визначити обсяг спеціальних 

знань, умінь та навичок, достатніх для вирішення типових задач діяльності фахівця на 

відповідній посаді, включаючи здатність використовувати теоретичні знання та практичні 

уміння для виконання медсестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та 

стандартів медсестринської діяльності, надавати невідкладну допомогу при різних гострих 

станах, оцінювати вплив небезпечних чинників щодо ризику розвитку найпоширеніших 

захворювань. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Об’єктом вивчення та діяльності є оцінка стану пацієнтів; 

визначення потреб пацієнтів; здійснення загального та спеціального 

догляду й супроводу пацієнтів; надання долікарської допомоги при 

гострих захворюваннях і нещасних випадках; оволодіння методами 

обстеження та основними лікувально-діагностичними 

http://zsmu.zp.ua/
https://college.zsmu.edu.ua/p_osvp19.html


маніпуляціями; участь у профілактиці захворювань, лікувально-

діагностичному процесі та освіті пацієнтів з дотриманням етико-

деонтологічних принципів.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до виконання всіх 

видів діяльності та втручань, передбачених кваліфікаційними 

характеристиками фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», 

спеціальності «Медсестринство».  

Теоретичний зміст предметної області: знання з питань охорони 

здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування 

захворювань, опіки та супроводу пацієнтів на індивідуальному, 

родинному та популяційному рівнях для здійснення професійної 

діяльності фахівців спеціальності «Медсестринство».  

Методи, методики та технології: анамнестичні, клінічні, 

лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного 

процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, організація 

догляду за пацієнтами; технології діагностики, лікування та 

профілактики.  
Інструменти та обладнання: маніпуляційна техніка;  

діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для 

проведення фахової діяльності.  



 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 

Загальна освіта в предметній області. Акцент робиться на 
формуванні та розвитку професійних компетентностей у 

медичній сфері з урахуванням специфіки роботи лікувально- 

профілактичних закладів. 

Особливості 
програми 

Реалізується при поєднанні теоретичної та практичної (у малих 

групах) підготовки, відпрацюванні практичних навичок під час 

практичних занять у відділеннях стаціонару. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування 

та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 

Після підготовки за даною освітньо-професійною програмою 

фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: сестра 

медична і може займати первинні посади за ДК 003:2010 (зі 

змінами): 

3231 сестра медична; 

3231 сестра медична-анестезист; 

3231 сестра медична дитячого стаціонару; 

3231 сестра медична операційна; 

3231 сестра медична патронажна; 

3231 сестра медична поліклініки; 

3231 сестра медична станції (відділення) швидкої та 

невідкладної медичної допомоги; 

3231 сестра медична зі стоматології; 

3231 сестра медична з фізіотерапії; 

3231 сестра медична з функціональної діагностики; 

3231 сестра медична з масажу; 

3231 сестра медична з дієтичного харчування; 

3231 сестра медична з косметичних процедур; 

3231 сестра медична з лікувальної фізкультури; 

3231 статистикмедичний. 

Подальше навчання Випускники можуть продовжувати навчання за освітнім ступенем 

бакалавра. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентрований, проблемно- 

орієнтований, професійно-орієнований, комунікативний, 

міждисциплінарний підходи до навчання. 

Навчання здійснюється під час лекційних, практичних та 

семінарських занять, самостійної позааудиторної роботи з 

використанням сучасних інформаційних технологій навчання, 



 

 консультацій з викладачами, різних видів практик. 

Оцінювання Поточний контроль, семестровий контроль, державна атестація у 

формі комплексного кваліфікаційного іспиту, який проводиться в 

два етапи: теоретичний (ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. 

Сестринська справа») та практичний, з виставленням однієї 

оцінки. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані завдання в медичній 

галузі або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів відповідної науки та може характеризуватися певною 

невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених 

ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.   

ЗК 3 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 8 Здатність до міжособистісної взаємодії. 



Спеціальні  

компетентності 

СК 1 Здатність до застосовування професійних стандартів та 

нормативно-правових актів у повсякденній медичній практиці. 

СК 2 Здатність до вміння задовольняти потреби пацієнта протягом 

різних періодів життя (включаючи процес умирання), шляхом 

обстеження, діагностики, планування та виконання медичних 

втручань, оцінювання результату та корекції індивідуальних 

планів догляду та супроводу пацієнта. 

СК 3 Здатність до самоменеджменту у професійній медичній 

діяльності. 

СК 4 Здатність до співпраці з пацієнтом, його оточенням, з іншими 

медичними й соціальними працівниками на засадах сімейно-

орієнтованого підходу, враховуючи особливості здоров’я чи 9 

перенесені хвороби та фізичні, соціальні, культурні, психологічні, 

духовні чинники і фактори довкілля, здійснювати 

санітарнопросвітницьку роботу.  

СК 5 Здатність до динамічної адаптації та саморегуляції у важких 

життєвих і професійних ситуаціях з урахуванням механізму 

управління власними емоційною, мотиваційно-вольовою, 

когнітивною сферами. 

СК 6 Здатність до роботи в мультидисциплінарній команді при 

здійсненні професійної діяльності, для ефективного надання 

допомоги пацієнту протягом життя, з урахуванням усіх його 

проблем зі здоров’ям. 

СК 7 Здатність до вміння обирати обґрунтовані рішення в 

стандартних клінічних ситуаціях, спираючись на здобуті 

компетентності та нести відповідальність відповідно до 

законодавства. 

СК 8 Здатність до використання інформаційного простору та 

сучасних цифрових технологій в професійній медичній діяльності. 

СК 9 Здатність до використання сукупностей професійних навичок 

(умінь) при підготовці та проведенні діагностичних досліджень та 

застосовуванні дезінфікуючих і лікарських засобів у професійній 

діяльності. 

СК 10 Здатність до забезпечення безпеки пацієнта, дотримання 

принципів інфекційної та особистої безпеки, збереження здоров’я 

у процесі здійснення догляду, виконання маніпуляцій, процедур, 

при переміщенні та транспортуванні пацієнта, наданні екстреної 

медичної допомоги. 

СК 11 Здатність до застосування сукупностей втручань та дій для 

забезпечення пацієнту гідного ставлення, конфіденційності, 

захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на 

засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 



 

 СК 12 Здатність до безперервного професійного розвитку фахівців 

у сфері охорони здоров’я (освіта впродовж життя).. 

СК 13 Здатність до використання професійно профільованих 

знань, умінь та навичок для здійснення санітарно-гігієнічних і 

лабораторних досліджень, протиепідемічних та дезінфекційних 

заходів.. 

СК 14 Здатність до дотримання принципів медичної етики та 

деонтології. 

 СК 15 Здатність до здійснення профілактичних втручань, 

спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед 

дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинацію згідно з 

календарем профілактичних щеплень та екстрену 

імунопрофілактику, включаючи її популяризацію. 

7 –Результати навчання 
Знання та розуміння РН 1. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами для 

комунікації, ведення медичної та іншої ділової документації. 

РН 2. Застосовувати сучасні цифрові та комунікативні технології 

для пошуку інформації та документування результатів професійної 

діяльності. 

РН 3. Застосовувати основні положення законодавства в охороні 

здоров’я. 

РН 4. Вести медичну документацію за формами, встановленими 

нормативноправовими документами 

РН 5. Дотримуватися правил охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

РН 6. Обирати тактику спілкування з пацієнтами та членами їхніх 

родин, колегами, дотримуючись принципів професійної етики, 

толерантної та неосудної поведінки при здійсненні професійної 

діяльності, з урахуванням соціальних, культурних, гендерних та 

релігійних відмінностей.  

РН 7. Застосовувати паліативну компетентність при роботі з 

пацієнтами, їх оточенням, медичними та соціальними 

працівниками під час здійснення професійної діяльності. 

РН 8. Вживати заходи спрямовані на створення безпечного 

лікарняного середовища та дотримання лікувально-охоронного 

режиму, в інтересах збереження власного здоров’я та зміцнення 

здоров’я пацієнта . 

РН 9. Розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості 

повноцінної життєдіяльності та визначати проблеми пацієнтів при 

різних захворюваннях і станах. 

РН 10. Вміти проводити підготовку пацієнта до лабораторних, 

інструментальних та інших досліджень, здійснювати забір 

біологічного матеріалу та проб, скеровувати до лабораторії. 



 

 РН 11. Застосовувати лікарські препарати та медикаменти при 

здійсненні професійної діяльності. 

РН 12. Виконувати медичні маніпуляції та процедури відповідно 

до фахових протоколів, алгоритмів, включаючи надання послуг з 

первинної медичної допомоги в складі команди первинної 

медичної допомоги . 

РН 13. Надавати екстрену та невідкладну долікарську медичну 

допомогу. 

РН 14. Здійснювати заходи щодо збереження репродуктивного 

здоров'я населення з метою покращення демографічної ситуації.  

РН 15. Надавати консультативну допомогу та здійснювати 

навчання населення щодо здорового способу життя, наслідків 

нездорового способу життя, важливості збільшення фізичної 

активності та здорового харчування, вакцинації; забезпечувати 

реабілітацію реконвалесцентів та диспансеризацію пацієнтів. РН  

16. Вживати заходи, спрямовані на специфічну та неспецифічну 

профілактику захворювань. 

 РН 17. Вживати протиепідемічні заходи в осередку інфекційних 

та особливо небезпечних захворювань при здійсненні професійної 

діяльності.  

РН 18. Дотримуватися правил ефективної взаємодії в команді для 

надання якісної медичної допомоги різним категоріям населення.  

РН 19. Здійснювати взаємозалежні професійні функції з метою 

забезпечення якісної медичної допомоги населенню. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Реалізацію освітньо-професійної програми зі спеціальності 

забезпечують педагогічні працівники з повною вищою освітою 

відповідного профілю і напряму дисциплін, що викладаються, які 

мають необхідний стаж педагогічної роботи та практичний досвід. 

Під час організації навчального процесу можуть залучатися 

професіонали з досвідом дослідницької, управлінської,   

інноваційної,  творчої   роботи   та/або   роботи за 

фахом. 

Матеріально  

- технічне 

забезпечення 

Кількість кабінетів і лабораторій та їх назви визначаються 

навчальним планом зі спеціальності. Матеріально-технічне 

забезпечення кабінетів та лабораторій включає обладнання згідно 

з діючими нормами оснащення. Значна кількість кабінетів та 

лабораторій забезпечена мультимедійними системами та 

комп’ютерами. Кабінети і лабораторії паспортизовані. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Програма забезпечується навчально-методичними комплексами з 

усіх навчальних компонентів, до складу яких входять: типова 

навчальна та робоча програма навчальної дисципліни, методичні 

розробки теоретичних та практичних занять, матеріали для 

організації самостійної позааудиторної роботи студентів, 

матеріали контролю тощо. До програмного забезпечення входить 

електронний ресурс, представлений електронними підручниками 

та посібниками, комплексами навчальних відеофільмів, 

комп’ютерними програмами для проведення тестового контролю 

знань студентів, офіційний веб-сайт коледжу, на якому розміщена 

основна інформація про його діяльність. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна мобільність здійснюється на підставі Закону України 

«Про вищу освіту» та угодами між вищими навчальними 

закладами ІІІ-IV рівнів акредитації Запорізького регіону. 



Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 

10 – Академічна доброчесність 
Дотримання 

академічної 

доброчесності 

http://college.zsmu.edu.ua/p_131.html  

11 – Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Розроблено та 
впроваджено 

http://college.zsmu.edu.ua/p_svz.html  

http://college.zsmu.edu.ua/p_131.html
http://college.zsmu.edu.ua/p_svz.html


1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНАПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

 Перелік компонент ОПП 
 

Код 

н\д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 
ECTS 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ОК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 6 Залік 

ОК 2 Фізичне виховання 10,5 Залік 

ОК 3 Українська мова за професійним спрямуванням 1,5 Екзамен 

ОК 4 Історія України 1,5 Екзамен 

Усього за циклом 19,5  

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

ОК 5 Основи латинської мови з медичною термінологією 2,25 Залік 

ОК 6 Анатомія людини 3,75 Екзамен 

ОК 7 Фізіологія 3,75 Екзамен 

ОК 8 Медичка біологія 2,25 Залік 

ОК 9 Мікробіологія 3 Залік 

ОК 10 Медична хімія 3,25 Залік 

ОК 11 Безпека життєдіяльності 1,5 Залік 

ОК 12 Патоморфологія та патофізіологія 4,5 Залік 

ОК 13 Фармакологія та медична рецептура 3,75 Екзамен 

Усього за циклом 28,0  



 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК 14 Основи медсестринства 12 Екзамен 

ОК 15 Медсестринство у внутрішній медицині 11,25 Екзамен 

ОК 16 Медсестринство в хірургії 10,5 Екзамен 

ОК 17 Медсестринство в педіатрії 10,5 Екзамен 

ОК 18 Медсестринство в акушерстві 3 Залік 

ОК 19 Медсестринство в гінекології 3,75 Залік 

ОК 20 Медсестринство в інфектології 3,75 Залік 

ОК 21 Медсестринство в офтальмології 2,25 Залік 

ОК 22 Медсестринство в оториноларингології 2,25 Залік 

ОК 23 Медсестринство в онкології 2,25 Залік 

ОК 24. Медсестринство в дерматології та венерології 2,25 Залік 

ОК 25 Медсестринство в сімейній медицині 3,75 Залік 

ОК 26 Медсестринство в геронтології, геріатрії та 

паліативній допомозі 

2,25 Залік 

ОК 27 Медсестринство в психіатрії та наркології 3,75 Залік 

ОК 28 Медсестринство в неврології 2,25 Залік 

ОК 29 Громадське здоров'я та громадське медсестринство 1,5 Залік 

ОК 30 Анестезіологія та реаніматологія 2,25 Залік 

ОК 31 Медична та соціальна реабілітація 3,75 Залік 

ОК 32 Військово-медична підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій 

2,25 Залік 

ОК 33 Основи охорони праці та охорона праці в галузі 1,5 Екзамен 

Усього за циклом 87,0  

Усього  134,5  

Вибіркові компоненти ОПП 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ВК 1. Основи філософських знань 1,5 Залік 

ВК 2. Соціологія 1,5 Залік 

ВК 3. Основи правознавства 1,5 Залік 

ВК 4 Культурологія 1,5 Залік 

ВК 5 Основи економічної теорії 1,5 Залік 

ВК 6 Ботаніка 1,5 Залік 

ВК 7 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(німецька)  

1,5 Залік 

ВК 8 Основи роботи з медичними веб-ресурсами 1,5 Залік 

ВК 9 Органічна хімія 2,0 Залік 

ВК 10  Неорганічна хімія 1,5 Залік  

Усього за циклом пропонується 15,5  



Усього за циклом реалізується  7,5  

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

ВК 11 Основи медичної інформатики 2,25 Залік 

ВК 12 Основи біофізики та медичної апаратури 2,25 Залік 

ВК 13. Основи екології та профілактичної медицини 2,25 Залік 

ВК 14 Основи психології та міжособове спілкування 2,25 Залік 

ВК 15 Ріст і розвиток людини 3 Залік 

ВК 16 Методологія науково-дослідної роботи 2,25 Залік 

ВК 17 Валеологія 2,25 Залік 

ВК 18 Ділова іноземна мова 2,25 Залік 

ВК 19 Лабораторна діагностика  2,25 Залік 

ВК 20 Стоматологічні захворювання та профілактична 

медицина 

3,0 Залік 

Усього за циклом пропонується 24,0  

Усього за циклом реалізується  12,0  

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

ВК 21 Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї 2,25 Залік 

ВК 22. Історія медицини та медсестринства 2,25 Залік 

ВК 23 Медсестринська етика та деонтологія 1,5 Залік 

ВК 24 Медсестринство в косметології  2,25 Залік 

ВК 25 Основи медичного товарознавства 1,5 Залік 

Усього за циклом пропонується 9,75  

Усього за циклом реалізується  6,0  

Усього 25,5  

 Екзаменаційні сесії 8,0  

 Виробнича, переддипломна практики 12,0  

Загальна кількість 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Розподіл кредитів обов’язкових та вибіркових компонентів ОПП між 

циклами підготовки 
 

Цикли підготовки Загальна 

кількість 

кредитів 
ECTS 

Обов’язкові 

компоненти 

Вибіркова 

частина 

1.1. Цикл гуманітарної та соціально 

- економічної підготовки 

27,0 19,5 7,5 

1.2. Цикл природничо-наукової підготовки 40,0 28 12,0 

1.3. Цикл професійної та практичної 

підготовки 

93,0 87,0 6,0 

1.4. Екзаменаційні сесії 8,0 8,0 - 

1.5 Виробнича та переддипломна практика 12,0 12,0 - 

Усього 180 154,

5 

25,5 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми становлять 85,8%, вибіркова частина – 

14,2%. 

 

 Структурно-логічна схема ОПП 
 

Співвідношення освітніх компонент в структурі ОПП 

 

Освітньо-професійна підготовка фахових молодших бакалаврів початкового 

(короткий цикл) рівня фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 

«Медсестринство» спеціалізація «Сестринська справа» передбачає 

диференційоване розподілення компонентів трьох циклів: гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної 

підготовки ОП по курсах навчання в залежності від кількості кредитів ECTS. 

 



 
 

 

 



 

2. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти  

 

Атестація здобувачів здійснюється у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту.  

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит спрямований на 

перевірку досягнення результатів навчання, визначених 

Стандартом та освітньо-професійною програмою. Рівень 

фахової підготовки встановлюється за допомогою різних за 

формою завдань і складається з таких компонентів:  

- тестовий іспит, який оцінює рівень професійної 

компетентності із фахових дисциплін;  

- практично орієнтований іспит, який оцінює готовність 

здобувача до провадження професійної діяльності 

відповідно до вимог Стандарту шляхом демонстрування 

практичних компонентів професійної компетентності на 

реальному об’єкті або на моделі.  

 

4.СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. 

 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти у Медичному фаховому коледжі ЗДМУ 

здійснюється відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти», яке розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556- VII (розділ V Забезпечення якості вищої освіти, стаття 16 Система 

забезпечення якості вищої освіти), та Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

від 06.06.2019 № 2745-VIII (розділ ІV Забезпечення якості 12 фахової передвищої освіти, 

стаття 17 Система забезпечення якості фахової передвищої освіти). 

 

 

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

СТАНДАРТ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами)  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-BF#Text  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» (зі змінами)  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-BF#Text  



5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 302 «Про затвердження 

Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 

здоров’я»  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-п#Text  

6. Наказ МОН від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей 

знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 25.11. 2015. за  

№1460/27905.(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 

12.04.2016 № 419  

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти»  

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij -shodo-

rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti  

8. Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний класифікатор 

України. Класифікатор професій ДК 003:2010»  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text  

9. Наказ МОН від 22.05.2020 № 673 "Про затвердження Переліку спеціальностей, 

здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання"  

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-specialnostej-zdobuttya-

stupenya-osviti-z-yakih-neobhidne-dlya-dostupu-do-profesij-dlya-yakih-zaprovadzheno-

dodatkove-regulyuvannya  

10. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» 

ДК 009:2010, чинний від 01.01.2010 р.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text
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Матриця призначених Стандартом результатів навчання та 

компетентностей освітньо-професійних програм  Сестринська 

справа 
 

Результати 

навчання 

 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 

РН1 + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН2 + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН3 + +  + + +   + + + + + + + + + + + + + + + 

РН4 + +  + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

РН5 + +  + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН8 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН9 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН10 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН11 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН12 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН13 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН14 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН15 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН16 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН17 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН18 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН19 + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Компоненти освітньої програми 
 

ОК 1 - «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти опанування студентами мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для іншомовного спілкування у сферах професійної 

діяльності в типових ситуаціях в усній та письмовій формах, забезпеченню розвитку навичок аналітичного читання, розумінню та використанню іншомовних 

джерел фармацевтичної та медичної тематики, мовно-комунікативному рівню проведення презентацій, написанню анотацій іноземною мовою. 

Завдання вивчення компоненти формувати в студентів уміння та навички логічного вираження думки, послідовність мовлення, вміння користуватися 

професійно-орієнтованою лексикою відповідно до правил її вживання в професійному спілкуванні іноземною мовою. 

Зміст компоненти 

Іноземна мова — мова ділового спілкування. Особиста інформація. Основи міжкультурної комунікації (регіональні, соціальні, культурні особливості 

України та країни, мова якої вивчається). Психічне та фізичне здоров’я. Професійно орієнтований етап:вступ до спеціальності. Навчальний заклад. Фармація. 

В аптеці. Хімія. Лікарські рослини. Ліки. Класифікація та характеристика типів ліків. Рецепт. Анотація до лікарського засобу. Історія розвитку медицини та 

фармації в Європі та Україні. Системи охорони здоров’я та професійно медичної і фармацевтичної освіти в Україні та країні, мова якої вивчається. 

Профілактична медицина. Основні системи людського організму. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

English for Medical Students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л.Я. Аврахова, І.О. Паламоренко, Т.В. Яхно; за ред. Л.Я. Аврахової. К., 2018. 

448 с. 

Англійська мова для студентів-медиків English for Medical students. А.Г. Саблук, Л.В. Левандовська. К.: Медицина, 2018. 576 с. 

Додаткова література 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International student edition, Macmillan Publishers Limited, 2002. 

English for Pharmacists – Англійська мова для фармацевтів: підручник. 2-ге вид., випр. / Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно та ін.; За ред. Л.Я. 

Аврахової. К., 2018. 368 с. 

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
⎯  професійно-орієнтований лексико-граматичний матеріал, що його використовують у різних комунікативних ситуаціях; 

⎯  лексичний мінімум ділових контактів, мовленнєвий етикет спілкування; 

⎯  словотвірні морфеми та моделі, характерні для мови спеціальності, що вивчається, зокрема сфери термінотворення; 

⎯  граматику для усного мовлення та письмового викладу інформації; 

⎯  граматичні та семантичні засоби зв’язку тексту як єдиного цілого; 

⎯  особливості перекладу текстів фармацевтичної та медичної тематики; 
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вміти: 

⎯  вести діалогічне мовлення загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру; 

⎯  спілкуватися в типових ситуаціях професійної діяльності, готувати доповіді в професійно-орієнтованій галузі, розуміти монологічні повідомлення в 

межах ситуації спілкування, застосовувати елементи дискурсивної компетенції; 

⎯  реалізовувати аналітичне опрацювання іншомовних джерел наукового характеру (статті, монографії, реферати тощо); 

⎯  реалізовувати комунікативні наміри на письмі, застосовуючи елементи соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій; 

⎯  фіксувати та передавати письмово необхідну інформацію, складати план тексту, рецензувати, анотувати його, робити висновки та висловлювати свої 

пропозиції; 

 

ОК 2- «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 
Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти є формування стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний 

розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. 

Завдання вивчення компоненти є формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, 

фізичного розвитку; розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій 

діяльності; розширення функціональних можливостей організму студентів через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних 

здібностей; формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя; формування 

практичних навичок для самостійних знань фізичними вправами та проведення активного відпочинку. 

Зміст компоненти 
Теоретична підготовка з фізичного виховання. Методична підготовка з фізичного виховання. Фізична підготовка з фізичного виховання. Контроль 

підготовки з фізичного виховання 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Теорія і методика викладання фізичної культури: навчально-методичний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Перепелиця, С. А. Гудима, В. М. Поліщук. 2-ге 

вид., перероб. та допов. К.: КНТ, 2018. 297 с.  

Драчук А. І. Теорія і методика викладання фізичної кульутри: навчальний посібник / А. І. Драчук; ред. Л. Прокопчук. 3-тє вид., допов. і перероб. Вінниця: 

Корзун, 2019. 252 с.  

Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник / М. Д. Зубалій, В. В. 

Івашковський, В. І. Мудрік ; Нац. академія пед. наук України, Ін-т проблем виховання. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2018. 172 с.  

Додаткова література 

Арефьєв В.Г. Основи теорії та методики фізичного виховання: підручник для студ. факультетів (інститутів) фіз. вих., педагогічних університетів / В.Г. Арефьев. 

К.: НПУ ім. М.П Драгоманова 2017.  

Гакман А.В. Баскетбол із методикою навчання: навчально-методичний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2015. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати:  
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- правила з охорони праці і вимоги безпеки під час занять фізичною культурою на спортивному майданчику, в спортивному залі, загально фізичною 

підготовкою, легкою атлетикою, волейболом, баскетболом; 

- особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у старшому школьному віці; обсяг, інтенсивність навантаження, тривалість та 

характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості, які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії; 

- ознаки втоми під час занять фізичною культурою, надання першої медичної допомоги про отримання травм; 

- організація техніко-тактичних дій у процесі гри з баскетболу, суддівство змагань, методика організації самостійних занять; 

- досягнення українських волейболістів; волейбол, як засіб фізичного виховання, вдосконалення фізичних і психологічних якостей; фактори, що 

визначають ефективність змагальної діяльності гравців; попередження спортивного травматизму; основні поняття та правила гри у волейбол; суддівство, жести 

та суддівська термінологія. 

- норми здорового способу життя; 

- основи безпеки життєдіяльності;   

- основні мікро- і макроекономічні категорії й показники; 

вміти:  
- використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров’я і забезпечення фахової дієздатності; 

- складати та проводити з групою комплекси загально розвивальних вправ; 

- виконувати вправи для розвитку рухових якостей: швидкісно-силових, спритності, координації рухів, загальної та спеціальної витривалості; 

- виконувати загально розвивальні 

 вправи, вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскостопості; 

- виконувати біг 30 м, біг 60 м, серії бігу 3х30 м, 2х60 м, спортивну ходьбу на 1000 м, рівномірний біг 1500 м; 

- виконувати стрибки в довжину та висоту з місця; 

- виконувати основні технічні і тактичні дії у баскетболі: чергування різних стійок, пересувань, зупинок поворотів у нападі і захисту; ловлю і передачу 

м’яча одною і двома руками зверху на велику відстань; чергування різних способів ловлі, передач і ведень м’яча без зорового контролю, в умовах опору 

захисників; 

- основні технічні і тактичні дії у волейболі: обирати місце для другої передачі; вибрати атакуючого партнера та передавати йому м’яч; узгоджувати свої 

дії згідно з характером передачі; самостійно визначати найнебезпечніший напрямок удару при здійсненні індивідуального блокування. 

        - дотримуватися норм здорового способу життя; 

        - створювати належні культурно-побутові умови; 

- уміти використати економічні моделі для аналізу економічної ситуації, прогнозування й передбачення наслідків державної економічної політики; 

- володіти навичками самостійної творчої роботи, уміти економічно грамотно формулювати й аргументувати свою позицію. 

 

ОК 3 - «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти сформувати національно мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному 

спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, підвищити загальномовний 

рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного й писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності. 

Завдання вивчення компоненти збагатити словниковий запас термінологічною, фаховою лексикою, складати тексти фахової документації, 

удосконалення фахової мови, підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів і їх мовної культури. 
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Зміст компоненти 

Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час 

дискусії. Специфіка мовлення фахівця. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики. 

Етика ділового спілкування, її предмет і завдання. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет. Правила спілкування 

фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. Спеціальна термінологія і 

професіоналізми. Типи термінологічних словників. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів. 

Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники. Морфологічні норми сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Складання професійних документів: загальні вимоги, текст, основні 

реквізити, види. Укладання документів щодо особового складу. Укладання довідково-інформаційних документів. Особливості складання розпорядчих та 

організаційних документів. Укладання фахових документів. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Бабакова О. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. Мелітополь: Однорог. 2018. 151 с.  

Додаткова література 

Культура фахового мовлення: навч. посіб. за ред. Н.Д. Бабич. Чернівці: Книги ХХІ. 2015.  

Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення: навч. посіб. К.: Академія, 2017.  

Український правопис / НАН України. Інститут мовознавства імені О.О. Потебні: Інститут української мови. стереотип. вид. К.: Наукова думка, 2015.  

Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Т.М. Антонюк. Чернівці, 2015. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
⎯  значимість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; 

⎯  особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови; 

⎯  поняття “літературна мова”, “мовна норма”, функції мови; 

⎯  основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу; 

⎯  прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане; 

⎯  сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи; 

⎯  основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки; 

⎯  мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови; 

⎯  особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, 

географічних скорочень; 

⎯  основні правила українського правопису; 

⎯  синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з 

присудком; 

⎯  призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення; 

вміти: 

⎯  здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, 

доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості; 
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⎯  володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу; 

⎯  знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, 

науково-технічні професіоналізми, користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою; 

⎯  знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників; 

⎯  перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; 

⎯  правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах: узгоджувати числівники з іменниками; 

⎯  правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою; 

⎯  правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися 

довідковою літературою; 

⎯  користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні; 

⎯  правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів; 

 

ОК 4 - «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти  отримати знання про розвиток історії України, орієнтуватися в історичних процесах, подіях, фактах, застосовувати 

здобуті знання для прогнозування суспільних процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової 

історії, розуміти причино – наслідкові зв’язки розвитку суспільства і уміти їх використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати історичні 

процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення. 

Завдання вивчення компоненти сприяти формуванню у студентів навичок науково-історичного аналізу, історичного мислення, наукового світогляду, 

виявлення логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу, виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної 

гідності та патріотизму. 

Зміст компоненти 

Найдавніша історія України. Утворення і розвиток держави Київська Русь. Галицько-Волинська держава. Українські землі під владою Литви та Польщі 

(XIV- перша половина XVII ст.). Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави. Соціально-економічний та політичний 

розвиток України в другій половині XVII –XVIIІ ст. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у І половині ХІХ ст. Українські землі у ІІ 

половині ХІХ століття. Україна на початку ХХ ст. Україна в роки Першої світової війни. Українська державність в 1917-1921 роках. Українська РСР в умовах 

непу (1921-1928рр.). Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938рр.). Західноукраїнські землі в 1921-1939рр.Україна в роки Другої світової війни (1939-

1945рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945рр.)Україна в перші повоєнні роки (1945- початок 50-х років). Україна в умовах політичної та економічної 

стабілізації суспільства (1953-1964).Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х початок 80-х років). Розпад Радянського Союзу і 

відродження незалежності України (1985-1991рр.). Україна в умовах незалежності. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Історія України: підручник / В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко; за ред. В.А. Качкана. 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 360 с. 

Додаткова література 

Історія України: навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. мед. закл. (денної форми навчання) / уклад.: П. О. Бідзіля, С. С. Дідик. Вид. доопрац. та доп.. 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. 198 c. 

Результати навчання 
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У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
- сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України; 

- основні закони та етапи розвитку людської спільності; 

- витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; 

- суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу; 

- історичні події; 

- зародження та розвиток української державності; 

- процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 

- діяльність історичних осіб і політичних партій; 

вміти: 

- порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб; 

- оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; 

- спів ставляти історичні події, процеси з періодами (епохами); 

- розрізняти тенденційно подану інформацію; 

- орієнтуватись у науковій періодизації історії України; 

- вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою; 

- аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему; 

- самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, семінарське заняття; 

- вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 

 

ОК 5 - «ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти є підготовка майбутніх фахівців до розуміння сучасної медичної і фармацевтичної термінології, орієнтування в численній 

кількості фармацевтичних та медичних термінів, утворених з латинських та грецьких слів, коренів, префіксів і суфіксів, розуміння їх і правильного 

використання. Для цього студенти мають оволодіти загальними принципами побудови цих термінів. 

Завдання вивчення компоненти полягає в формуванні у студентів навичок швидкого читання і грамотного написання фармацевтичних термінів, 

засвоєнні стандартних рецептурних формулювань, володінні фармацевтичною термінологією, ознайомленні з граматичними темами для практичної потреби, 

компетентного та кваліфікованого їхнього використання у професійному мовленні та у процесі виписування латинської частини рецептів на різні лікарські 

форми.  

Зміст компоненти 

Фонетика. Морфологія. Дієслово. Іменники. Іменники І відміни. Неузгоджене означення. Іменники ІІ відміни. Іменники ІІІ відміни. Іменники ІV та V 

відмін. Прикметники. Прикметники І групи. Прикметники ІІ групи. Ступені порівняння прикметників. Числівники. Прислівники і займенники в рецепті. 

Сполучники і прийменники. Рецепт. Структура і форма рецепту. Хімічна номенклатура латинською мовою. Ботанічна та фармакогностична термінологія. 

Фармакологічна номенклатура. Медична термінологія. 

Навчальні ресурси 

Основна 
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Шевченко  Є.М.  Латинська  мова  і  основи  медичної термінології: навчальний  посібник. К.: Медицина. 2021. 240 с.  

Прокопчук Є.С.,  Процюк І.Є.  Латинська  мова: навчальний  посібник. К.: Медицина. 2019. 224 с. 

Додаткова  

Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології: навч. посібник. К.: Медицина, 2011. 

Закaлюжний М.М. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 

⎯  латинський алфавіт; 

⎯  правила читання букв і буквосполучень; 

⎯  основи граматики, необхідні для опанування фармацевтичною термінологією; 

⎯  600—700 слів (з розрахунку 20—30 слів на кожному занятті), що складають фармацевтичні терміни; 

⎯  граматичну структуру латинської частини рецепта; 

⎯  рецептурні вирази та спеціальні формулювання, що є в рецептах; 

⎯  30—40 афоризмів; 

вміти: 

⎯  читати й правильно писати фармацевтичні терміни, виписувати латинську частину рецепта; 

⎯  перекладати з української мови латинською та з латинської українською фармацевтичні терміни, рецепти (зі скороченнями і без скорочень); 

⎯  розпізнавати в складі назв лікарських засобів терміноелементи і пояснювати їх значення; 

⎯  користуватися сучасною латинською фармацевтичною термінологією; 

 

ОК 6 - «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: дати студентам достатній обсяг знань про будову організму людини, систем органів і окремих органів. 

Завдання: закласти основи для вивчення студентами фізіології, медсестринства у внутрішній медицині, педіатрії, хірургії, акушерстві та гінекології, 

офтальмології, отоларингології тощо. 

Зміст компоненти 

Анатомія як навчальна дисципліна: 

– ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, основ біологічної фізики та медичної апаратури, основ латинської мови з медичною 

термінологією та інтегрується з цими дисциплінами; 

– закладає основи здорового способу життя та профілактики порушень функцій у процесі життєдіяльності. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Федонюк Я.І., Волошин В.Д. Анатомія та фізіологія з патологією. 3-є вид., допов. та випр.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2020. 676 с. 

Додаткова література 

Марциновський В.П. Анатомія і фізіологія людини. Редакційно-видавничий центр Рівненьского державного гуманітарного університету. 2016. 220 с. 
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Марциновський В.П., Рудь О.Г. Анатомія і фізіологія з основами патології. Редакційно-видавничий центр Рівненьского державного гуманітарного 

університету. 2016. 225 с. 

Малий атлас з анатомії людини – переклад з 5-го польського видання. 2017 

Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. К.: Здоров’я, 2003. 514 с.  

Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. 3-тє вид., випр. К.: Медицина, 2011.  248 с. 

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. 676 с.   

Результати навчання 

У результаті вивчення обов'язкової компоненти студент повинен 

знати: 

– предмет і методи дослідження анатомії; 

– типи конституції; 

– будову та основні властивості клітин; 

– класифікацію тканин, їх будову та значення, місце розташування в організмі; 

– анатомічні осі та площини; 

– анатомічні терміни; 

– загальний план будови органа; 

– класифікацію систем органів, їх значення; 

– будову кістки як органа; 

– класифікацію кісток; 

– відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; 

– будову кісток різних відділів скелета; 

– типи з’єднань кісток; 

– статеві та вікові відмінності черепа; 

– статеві та вікові відмінності таза; 

– будову м’яза як органа; 

– класифікацію м’язів; 

– групи м’язів різних ділянок тіла людини; 

– топографію, вміст ліктьової, пахвової та підколінної ямок; 

– класифікацію нутрощів; 

– загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів; 

– відділи і топографію органів травної системи, їхню проекцію на скелет; 

– будову зуба як органа, класифікацію зубів; 

– будову та частини язика, особливості слизової оболонки язика; 

– будову і топографію малих і великих слинних залоз; 

– будову і топографію глотки, стравоходу; 

– відділи шлунка, частини печінки, підшлункової залози, їх топографію; 

– будову і топографію жовчного міхура, жовчовивідних шляхів; 

– будову тонкої та товстої кишок; 



29 
 

– відділи і топографію органів дихання, їхню проекцію на скелет; 

– будову і топографію повітроносних шляхів: носової порожнини, гортані, трахеї, бронхового дерева; 

– будову і топографію легенів, плеври, плевральної порожнини; 

– відділи і топографію органів сечової системи, їх проекцію на скелет; 

– будову і топографію нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника; 

– відмінності будови чоловічого та жіночого сечівників; 

– будову, топографію зовнішніх і внутрішніх статевих органів чоловіка та жінки; 

– будову, топографію і гормони залоз внутрішньої секреції; 

– структуру серцево-судинної системи; 

– початок, закінчення і значення великого і малого кола кровообігу; 

– будову, топографію, проекцію на скелет серця; 

– будову стінок кровоносних та лімфатичних судин; 

– топографію магістральних судин тіла, їх розгалуження та притоки; 

– будову лімфатичних вузлів, селезінки, мигдаликів, їхню топографію; 

– значення лімфатичної системи в імунному процесі; 

– визначення, види імунітету, органи імунної системи; 

– класифікацію нервової системи; 

– відділи, шлуночки головного мозку, його оболонки та між оболонкові простори; 

– будову, топографію спинного мозку, його оболонки та між оболонкові простори; 

– місце утворення, значення та шляхи циркуляції спинномозкової рідини; 

– механізм утворення спинномозкових нервів, їх сплетення та ділянки іннервації; 

– функціональні види черепно-мозкових нервів та ділянки їх іннервації; 

– класифікацію, будову та функціональне значення відділів вегетативної нервової системи; 

– будову та функції шкіри, її похідних; 

– будову та функції нюхової, смакової, сенсорних систем; 

– будову, топографію та функціональне значення органів слухової та вестибулярної сенсорних систем; 

– будову і топографію органів зорової сенсорної системи; 

– провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку; 

– анатомічну термінологію. 

вміти: 

– визначати місце людини в природі; 

– застосовувати площини та осі для опису анатомічних об’єктів; 

– визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини; 

– описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток; 

– пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток; 

– демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в певному суглобі; 

– відрізняти кістки правої та лівої кінцівок; 

– визначати статеві та вікові відмінності черепа; 
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– визначати статеві та вікові відмінності таза; 

– визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи; 

– визначати топографію ліктьової та пахвової ямок; 

– визначати топографію підколінної ямки; 

– визначати загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів; 

– визначати відділи та топографію органів дихання, їх проекцію на скелет; 

– визначати межі легенів та плеври; 

– розрізняти зуби постійного прикусу за формою коронки; 

– знаходити на муляжах та вологих препаратах відділи шлунка, печінки, підшлункової залози; 

– відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої; 

– пальпувати привушну слинну залозу; 

– пальпувати передній край печінки; 

– визначати проекцію нирок на задню черевну стінку; 

– визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утворення нирок, сечового міхура; 

– визначати на таблицях і муляжах зовнішні й внутрішні чоловічі та жіночі статеві органи; 

– на таблицях, атласах, препаратах, муляжах визначати розташування, особливості будови серця та основних судин; 

– визначати межі серця на скелеті; 

– визначати місця вислуховування клапанів серця на скелеті; 

– знаходити ділянки для дослідження пульсу; 

– визначати топографію магістральних судин тіла, їх розгалуження та притоки; 

– знаходити серединну ліктьову вену; 

– знаходити і пальпувати реґіонарні лімфатичні вузли; 

– визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку; 

– визначати оболонки та міжоболонкові простори головного і спинного мозку; 

– визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів; 

– визначати ділянки іннервації черепно-мозкових нервів; 

– визначати місце виходу черепно-мозкових нервів з мозку, отворів черепа; 

– визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття. 

 

ОК 7 - «ФІЗІОЛОГІЯ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: навчити студентів розуміти механізм функціонування окремих структур людського організму та організму як єдиного цілого, а також механізм 

взаємодії організму з довкіллям, розвинути вміння використовувати знання при догляді за хворими, маніпуляційному втручанні, застосуванні методів 

функціональної діагностики, інтерпретації результатів досліджень. 

Завдання: сформувати у студентів клінічного мислення, а також закласти основи збереження здоров’я, ведення здорового способу життя та 

профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.  

Зміст компоненти 
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Фізіологія – наука, яка вивчає життєдіяльність цілісного організму на різних рівнях його організації та у взаємодії з довкіллям. Основним методом 

пізнання фізіології є експериментальне дослідження, яке дає змогу вивчати будь-яке явище шляхом активного впливу на живі об’єкти при створенні 

спеціальних умов, що відповідають меті дослідження. 

«Фізіологія» як навчальна дисципліна: 

– ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін, як медична біологія, анатомія людини, медична хімія, основи біологічної фізики та медичної 

апаратури, біологічна та біоорганічна хімія та інтегрується з цими дисциплінами. 

Фізіологія є необхідною складовою навчального процесу медичних сестер. 

 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Філімонов В.І. Фізіологія людини: підруч. 4-тє вид. виправлене. К.: Медицина, 2021. 488 с. 

Додаткова література 

Мотузюк О.П. Практикум з фізіології людини: навчальний посібник / О.П. Мотузюк, А.І. Хмелькова, I.B. Міщенко. К. : Медицина, 2017. 2-е вид., випр. 160 

с.  

Мороз В.М. Фізіологія. Короткий курс: навч. посіб. / В.М. Мороз, М.В. Йолтухівський, Н.В. Бєлік; За ред. В.М. Мороза, М.В. Йолтухівського. Вінниця : Нова 

Книга, 2015. 408 с.  

Філімонов В.І. Фізіологія людини: підруч. 3-тє вид. виправлене. К.: Медицина, 2015. 488 с. 

Шевчук В.Г. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан, за редакцією В.Г. Шевчука  Вид. 2, випр. і допов.  

Вінниця: Нова Книга, 2015.  448 с. 

Марциновський В.П. Анатомія і фізіологія людини: навч. посіб. / В. П. Марциновський. Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського державного 

гуманітарного університету, 2016. 220 с. 

Марциновський В.П., Рудь О.Г. Анатомія, фізіологія з основами патології: навч. посіб. / В.П. Марциновський, О.Г. Рудь. Рівне: Редакційно-видавничий центр 

Рівненського державного гуманітарного університету, 2016. 225 с. 

Філімонов В. І. Клінічна фізіологія: Підручник. К., 2013. 736 с. 

Філімонов В.І. Фізіологія людини у питаннях та відповідях: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2009. 488 с.  

Результати навчання 

У результаті вивчення обов'язкової компоненти студент повинен 

знати: 
⎯  предмет, мету його вивчення, завдання та значення для майбутньої практичної діяльності; 

– загальні питання фізіології збудливих тканин; 

– загальні питання фізіології опорно-рухового апарату; 

– механізм функціонування різних органів і систем, їхню нейрогуморальну регуляцію; 

– вікові особливості функцій організму, їх регуляцію; 

– методи та параметри дослідження функцій органів і систем;  

– зміни діяльності органів і систем за умов впливу різних факторів довкілля; 

– механізм інтегративної діяльності організму. 

вміти: 

– робити висновок про стан та регуляцію функцій органів і систем; 
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– аналізувати вікові особливості функцій організму та їхню регуляцію; 

– робити висновки про механізми нервової та гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем; 

– аналізувати стан рухових процесів у забезпеченні життєдіяльності людини; 

– аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини; 

– оцінювати стан захисно-компенсаторно-пристосувальних механізмів організму; 

– аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв; 

– пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму; 

– пояснювати механізм інтегративної діяльності організму; 

– інтерпретувати механізм і закономірності функціонування збудливих структур; 

– використовувати знання про механізми фізіологічних функцій організму з метою підвищення якості власної життєдіяльності та життєдіяльності 

пацієнтів, пошуку шляхів збереження здоров’я, підвищення працездатності; 

– інтерпретувати результати експериментальних досліджень; 

– дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні експериментальних досліджень. 

 

ОК 8 – «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: 
⎯  засвоїти сучасні теоретичні основи причин, клінічних ознак, діагностики та профілактики спадкових патологій; 

⎯  ознайомитися з морфо анатомічною будовою паразитів людини, життєвим циклом, методами діагностики та профілактики паразитарних інвазій. 

Завдання: аналіз впливу на здоров’я людини молекулярно-генетичних, клітинних, онтогенетичних та екологічних факторів. Важливим розділом 

медичної біології, якому приділяється значна увага, є генетика. Вивчення цього розділу має велике значення для майбутніх медичних сестер, які повинні знати 

причину, клінічні ознаки, медсестринську діагностику, принципи лікування та профілактику спадкових захворювань. Іншим актуальним розділом медичної 

біології для медичних сестер є медична паразитологія. Вивчення питань паразитології важливе тому, що паразитарні захворювання досить поширені серед 

населення і невпинно зростають. У цьому розділі значна увага приділяється вивченню різних форм взаємовідносин між паразитами та організмом людини, 

походженню та еволюції паразитизму, життєвому циклу паразитів, методам діагностики та профілактики захворювань. 

 

Зміст компоненти 

Дисципліна вивчається в такій послідовності: 

⎯  цитологічні та молекулярні основи спадковості; 

⎯  закономірності успадкування ознак; 

⎯  спадковість і середовище; 

⎯  спадковість і патологія; 

⎯  медична паразитологія.  

Для визначення рівня підготовки студентів застосовують: комп’ютерні тести, німі малюнки, мікро- та макрофотографії, ділові ігри, розв’язування 

ситуаційних і нетипових завдань; дослідження та аналіз макро- і мікропрепаратів збудників і переносників паразитарних хвороб, контроль практичних 

навичок  тощо. 

Навчальні ресурси 
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Основна література 

Романенко О.В., Кравчук М.Г., Грінкевич В.М., Костильов О.В. Медична біологія: посібник з практичних занять. 2-е видання. К.: Медицина.2020.  472 с 

Практикум з медичної біології: навчальний посібник / Н.О. Саляк. 3-є вид., переробл. і допов. К.: Медицина. 2017. 296 с 

Додаткова література 

Медична біологія: підручник 4-те вид., випр. / Барціховська В.В., Шерстюк П.Я. К. : Медицина, 2017. 312 с. 

Практикум з медичної біології: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / Н.О. Саляк. К. : Медицина, 2017. 296 с. 

Медична біологія: Підручник / за ред. В. П. Пішака, Ю.І. Бажори. Вінниця: Нова Книга, 2017. 608 с 

Кандиба Н. М. Цитологічні основи спадковості / Генетика: навч. посіб.: для студ. ВНЗ / Н.М.  Кандиба. Суми, 2013.  

Ніколайчук В. І. Визначення статі і зчеплене зі статтю успадкування. Генетика: підруч. Ужгород, 2013. 

Результати навчання 

Після вивчення дисципліни студенти повинні  

знати: 
⎯  предмет і завдання медичної біології; 

⎯  будову клітин прокаріотів та еукаріотів; 

⎯  основні положення клітинної теорії; 

⎯  оптичні системи в біологічних дослідженнях; 

⎯  морфологічні особливості хромосом; 

⎯  основні типи поділу еукаріотичних клітин, їх суть і значення;  

⎯  характеристику періодів мітотичного циклу та фаз мітозу; 

⎯  біологічне значення мітозу;  

⎯  морфо фізіологічні особливості статевих клітин; 

⎯  характеристику всіх стадій овогенезу та сперматогенезу; 

⎯  характеристику та біологічне значення мейозу; 

⎯  суть і біологічне значення запліднення; 

⎯  типи дроблення та його механізми; 

⎯  особливості мітотичного циклу бластомерів; 

⎯  будову бластули та її особливості у різних організмів; 

⎯  можливі порушення онтогенезу, що виникають унаслідок дії шкідливих речовин під час запліднення і дроблення; 

⎯  типи гаструляції; 

⎯  негативний вплив мутагенів і тератогенів на формування зародка та плода; 

⎯  роль ДНК і РНК у зберіганні та передачі спадкової інформації; 

⎯  будову гена; 

⎯  роль нуклеїнових кислот у біосинтезі білка; 

⎯  роль спадковості у формуванні нормальних і патологічних ознак; 

⎯  закони спадковості, встановлені Г. Менделем, та їх цитологічне обґрунтування; 

⎯  основні положення теорії Т. Моргана; 

⎯  форми взаємодії алельних та неалельних генів; 

⎯  хромосомне визначення статі; ознаки, зчеплені зі статтю; 
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⎯  успадкування груп крові та резус-належності; 

⎯  види мінливості та їх роль у патології людини; 

⎯  генетичну небезпеку забруднення навколишнього середовища; 

⎯  види мутацій: генні, хромосомні, геномні; причини їх виникнення; 

⎯  молекулярні механізми виникнення генних мутацій; 

⎯  мутагенні фактори та їх класифікацію; 

⎯  поняття про мутагени та комутагени; 

⎯  спадкові хвороби людини, причини виникнення їх та механізми розвитку; 

⎯  принципи класифікації спадкових хвороб; 

⎯  генні хвороби людини та причини виникнення їх; 

⎯  хромосомні хвороби людини та причини їх виникнення; 

⎯  мультифакторіальні хвороби; 

⎯  причини та механізми виникнення природжених вад розвитку; 

⎯  методи медичної генетики та застосування їх на практиці; 

⎯  методи масового скринінгу  моногенних  спадкових патологій; 

⎯  основи медико-генетичного консультування; 

⎯  сучасні методи пренатальної діагностики; 

⎯  роль молодших спеціалістів у профілактиці тератогенезу та спадкових патологій;  

⎯  завдання сучасної екології; 

⎯  екологічні фактори; 

⎯  перетворення речовин та  енергії в екосистемах; 

⎯  проблеми охорони природного середовища; 

⎯  морфо фізіологічні особливості паразитичних найпростіших, цикли розвитку, шляхи інвазій, методи лабораторної діагностики та профілактики 

сприченених ними захворювань; 

⎯  морфо фізіологічні особливості паразитичних гельмінтів, цикли розвитку, шляхи інвазій, методи лабораторної діагностики та профілактики 

гельмінтозів; 

⎯  морфо фізіологічні особливості кліщів і комах, цикли розвитку, методи лабораторної діагностики та профілактики хвороб, збудниками та 

переносниками збудників яких вони є.  

вміти: 

⎯  користуватися мікроскопом під час вивчення мікропрепаратів; 

⎯  диференціювати клітини в інтерфазі та в періодах мітозу; 

⎯  диференціювати статеві клітини на різних етапах розвитку; 

⎯  розв’язувати задачі з метою моделювання: 

● кодування і декодування спадкової інформації; 

● процесів транскрипції і трансляції; 

● закономірностей моно- та дигібридного схрещування; 

● взаємодії генів; 

● успадкування груп крові та резус-належності; 
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● успадкування генів, зчеплених зі статтю; 

⎯  розв’язувати ситуаційні задачі на різні види мінливості; 

⎯  розв’язувати ситуаційні задачі зі спадкової патології; 

⎯  орієнтовно аналізувати мікрофотографії каріотипів людини (нормального й патологічного), визначати кількість хромосом, гомологічність їх; 

⎯  розпізнавати форми хромосом, установлювати стать за каріотипом; 

⎯  аналізувати клінічні карти стаціонарних пацієнтів зі спадковою патологією (виявляти причину, вид патології, вид мінливості, методи діагностики та 

лікування); 

⎯  брати зіскрібок  букального епітелію порожнини рота, знаходити статевий, хроматин;  

⎯  визначати стать і число Х-хромосом у каріотипі за кількістю тілець Барра в інтерфазному ядрі;  

⎯  складати та аналізувати родовід; 

⎯  прогнозувати ризик народження хворих дітей у родині пробанда; 

⎯  відбирати групу ризику для скеровування до медико-генетичної консультації (МГК); 

⎯  ідентифікувати за систематичними ознаками представників паразитичних найпростіших; 

⎯  обґрунтовувати методи лабораторної діагностики і основні заходи особистої та громадської профілактики хвороб, збудниками яких є найпростіші; 

⎯  ідентифікувати статевозрілих трематод за систематичними ознаками; 

⎯  розпізнавати личинкові стадії трематод — паразитів людини; 

⎯  обґрунтовувати основні заходи особистої та громадської профілактики трематодозів; 

⎯  ідентифікувати статевозрілих цестод за систематичними ознаками;  

⎯  відрізняти зрілі проглотиди та сколекси збудників теніозу та теніаринхозу; 

⎯  ідентифікувати фіни цестод;  

⎯  обґрунтовувати основні заходи особистої та громадської профілактики цестодозів; 

⎯  ідентифікувати статевозрілих нематод за систематичними ознаками; 

⎯  відрізняти самців паразитичних нематод від самок; 

⎯  обґрунтовувати основні заходи особистої та громадської профілактики нематодозів; 

⎯  визначати належність представників членистоногих до класу павукоподібних та класу комах; 

⎯  ідентифікувати за систематичними ознаками імаго кліщів та комах; 

⎯  обґрунтовувати заходи особистої та громадської профілактики хвороб, збудників яких переносять кліщі та комахи. 

 

ОК  9 - «МІКРОБІОЛОГІЯ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти: мати чітке уявлення про світ, екологію та мікроекологію мікроорганізмів, роль патогенних мікроорганізмів у розвитку 

інфекційного процесу та імунні відповіді макроорганізму, значення антибіотиків і біологічних бактерійних препаратів, характеристику патогенних коків, 

збудників кишкових інфекцій. Мати чітке уявлення про збудників інфекційних захворювань людини і рослин; умови мікробного псування лікарської сировини 

і контамінації лікарських засобів в процесі виготовлення і зберігання; правила асептики, антисептики, дезінфекції, стерилізації при екстемпоральному і 

промисловому виготовленні фармацевтичних препаратів; технологію отримання антимікробних та імунобіологічних препаратів лікувально-профілактичного 

і діагностичного призначення, що має важливе значення для майбутніх фармацевтичних працівників. 

Завданням вивчення компоненти є одержання знань про: 
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- соціально-особистісні компетенції: 

- здатністю до системного мислення; 

- розумінням необхідності та дотримання норм здорового способу життя; 

- професійні компетенції: 

- здатністю використовувати знання нормативних та законодавчих актів у практичній діяльності; 

- здатністю проводити інформативну роботу серед населення щодо профілактики захворювань та покращання здоров’я. 

Зміст компоненти 

Морфологія мікроорганізмів. Фізіологія мікроорганізмів. Поширення мікроорганізмів у природі. Вплив чинників навколишнього середовища на 

мікроорганізми. Вчення про інфекцію. Вчення про імунітет. Алергія. Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб. 

Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики. Збудники кишкових інфекцій. Патогенні коки. Мікобактерії туберкульозу. Вірус імунодефіциту людини 

(ВІЛ). 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Данілейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. Мікробіологія з основами імунології: підручник.  К.: Медицина, 2020.  376 с. 

Практикум з мікробіології: навч. посіб. 3-тє вид., випр. / В.А. Люта, О.В. Кононов. К.: Медицина, 2018. 184 с. 

Додаткова література 

Практикум з мікробіології: навч. посібник. 2-е вид., переробл. та доповн. / О.В. Кононов.  К.: Медицина, 2017. 184 с. 

Мікробіологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Дикий, І.Ю. Холупяк, Н.Ю. Шевельова, М.Ю. Стегній, Н.І. Філімонова; за ред. І.Л. Дикого. Х.: НФаУ;  

Оригінал, 2006. 432 с. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов'язкової компоненти студент повинен  

знати:  

⎯  предмет і завдання мікробіології; 

⎯  історію розвитку мікробіології; 

⎯  значення мікробіології в практичній роботі фармацевта; 

⎯  правила роботи в бактеріологічній лабораторії; 

⎯  основні принципи класифікації мікроорганізмів; 

⎯  морфологію, хімічний склад, фізіологію мікроорганізмів.; 

⎯  поширення мікроорганізмів у природі; 

⎯  вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми; 

⎯  санітарно-показові бактерії; 

⎯  фітопатогенні мікроорганізми; 

⎯  бактеріологічний контроль режиму аптек та мікробіологічної чистоти лікарських засобів; 

⎯  вчення про інфекцію та імунітет, специфічну імунопрофілактику та імунотерапію інфекційних хвороб; 

⎯  вчення про алергію; 

⎯  антибіотики, їх класифікацію, побічну дію, резистентність мікроорганізмів до них; 

⎯  характеристику патогенних коків, збудників кишкових інфекцій, мікобактерій туберкульозу, збудника ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

вміти: 
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⎯  користуватися мікроскопом; 

⎯  диференціювати мікроорганізми за морфологічними ознаками; 

⎯  проводити посів досліджуваного матеріалу на поживні середовища; 

⎯  проводити посів зубного нальоту, відбитка пальця, волосся, лікарських форм на штучні поживні середовища; 

⎯  проводити посів лікарських форм на штучні поживні середовища; 

⎯  проводити дезінфекцію рук і робочого місця; 

⎯  визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків методом дифузії в агар; 

⎯  визначати ріст кишкової палички на диференційно-діагностичних середовищах; 

⎯  визначати ріст золотистого стафілокока на диференційно-діагностичних середовищах; 

⎯  застосовувати бактерійні препарати з профілактичною та лікувальною метою; 

⎯  дотримуватись санітарного режиму (умов асептики). 

 

ОК 10 – «МЕДИЧНА ХІМІЯ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: розкрити проблемні питання відповідних розділів біонеорганічної хімії, фізичної і колоїдної хімії, біоорганічної хімії: 

- лабораторні дослідження з виявлення певних класів біонеорганічних і біоорганічних сполук; 

- проведення якісних реакцій та оцінювання показників під час лабораторного дослідження розчинів; 

- вирішення проблемних завдань, які мають експериментальне або клініко-біохімічне значення. 

Завдання: закласти основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю 

застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на запобігання виникненню та розвитку патологічних процесів. 

 

Зміст компоненти 

«Медична хімія» як навчальна дисципліна: 

- ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, біофізики, морфологічних дисциплін та інтегрується з цими дисциплінами; 

- закладає основи вивчення студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної та спеціальної фармакології, токсикології та 

пропедевтики клінічних дисциплін. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія: підручник; за ред. Б.С. Зіменковського. 3-є вид., випр. К.: Медицина. 2018. 496 с. 

Калібабчук В.О., Чекман І.С., Галинська В.І. та ін. Медична хімія: підручник 4-е видання. К.: Медицина. 2019. 336 с. 

Додаткова література 

Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. Вінниця: Нова Книга, 2015. 464 с. 

Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця: Нова Книга, 2016. 776 с. 

Результати навчання 

Після вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

- основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму; 
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- хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин у процесі життєдіяльності організму; 

- загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини; 

- основні правила замісникової номенклатури ІЮПАК для побудови назв біоорганічних сполук; 

 - відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини; 

- реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їхні функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі; 

- особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук — основи їхньої фармакологічної дії як лікарських засобів; 

- правила техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки під час виконання лабораторних робіт. 

вміти: 

- трактувати взаємозв’язок між біологічною роллю s-, p- і d-елементів та формою, в якій перебувають в організмі; 

- пояснювати принципи будови комплексних сполук; 

- інтерпретувати особливості будови комплексних сполук як основи для їх застосування в хелатотерапії; 

- характеризувати кількісний склад розчинів та готувати розчини із заданим кількісним складом; 

- робити висновки щодо кислотності біологічних рідин на основі водневого показника; 

- пояснювати механізм дії буферних систем та їхню роль у підтриманні кислотно-основної рівноваги в біосистемах; 

- трактувати хімічні та біохімічні процеси з позиції теплових ефектів; 

- аналізувати залежність швидкості реакцій від концентрації та температури; 

- інтерпретувати залежність швидкості реакції від енергії активації; 

- пояснювати механізм утворення електродних потенціалів; 

- аналізувати принципи методу потенціометрії та робити висновки щодо його використання в медико-біологічних дослідженнях; 

- вимірювати окисно-відновні потенціали та прогнозувати напрям окисно-відновних реакцій; 

- трактувати хімічні та біохімічні процеси з позиції теорій адсорбції на рухомій та нерухомій межах поділу фаз; 

- використовувати знання про фізикохімію дисперсних систем для інтерпретації процесів у біологічних системах; 

- пояснювати вплив зовнішніх факторів на стійкість колоїдних систем; 

- пояснювати вплив температури, рН середовища на стійкість високомолекулярних сполук; 

- робити висновки й аналізувати взаємозв’язок між будовою, конфігурацією та конформацією біоорганічних сполук; 

- пояснювати залежність біологічної активності від просторової будови речовини; 

- інтерпретувати особливості будови ά-амінокислот як основи біополімерів-білків, що є структурними компонентами всіх тканин організму; 

- інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі гомополісахаридів як харчових речовин — джерел енергії для процесів життєдіяльності; 

- аналізувати принципи методів виявлення та визначення моносахаридів у крові, сечі, слині; 

- пояснювати залежність реакційної здатності гетероциклічних сполук від їхньої будови, що сприяє їх біосинтезу в організмі та лабораторному синтезу, 

з метою одержання лікарських засобів; 

- аналізувати значення мононуклеотидів для побудови нуклеїнових кислот і дії нуклеотидних коферментів; 

- дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки під час виконання лабораторних робіт. 

 

 

ОК 11 – «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 



39 
 

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 

з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих 

наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим 

урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації 

щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних 

цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври (молодші спеціалісти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та 

професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із 

гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.  

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври (молодші спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі 

головні загальнокультурні та професійні компетенції.  

Загальнокультурні компетенції охоплюють:  

● культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як 

найважливіші пріоритети в житті й діяльності; 

● знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань 

професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих 

наслідків на об’єктах господарювання; 

● вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та 

обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та 

надзвичайних ситуацій;  

● здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

виробничо-технологічна діяльність:  

● здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи 

захисту людини і природного середовища від небезпек; 

● вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

● вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та 

ліквідації їхніх наслідків;  

організаційно-управлінська діяльність:  

● здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки; 

● знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі 

заходів з колективної та особистої безпеки; 

● вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

проектно-конструкторська діяльність: 

● вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої уражальної дії 

використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі; 

● вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 
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● вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

педагогічно-консультативна діяльність: 

● обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за 

надзвичайних ситуацій; 

● вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних 

ситуаціях;  

контрольно-консультативна діяльність: 

● оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати 

консультації працівникам організації (підрозділу)щодо підвищення його рівня;  

● здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування 

з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії зовнішніх факторів. 

Зміст компоненти 

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Природні загрози, характер їхніх 

проявів та дій на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. 

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС. Застосування ризик 

– орієнтованого підходу для підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 

Навчальні ресурси 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Основний закон. К., 1996. 

2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). К.: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. 125 с. 

3. Про адміністративні порушення: Закон України. К., 1993. 

4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27.  

5. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. К., 1998. 

6. Про охорону здоров'я: Закон України. К., 1992. 

7. Про охорону праці: Закон України. К., 1992. 

8. Про пожежну безпеку: Закон України. К., 1993. 

9. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. К., 1993. 

10. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. К., 1998. 

11. Про охорону здоров'я: Закон України. К., 1992. 

12. Про пожежну безпеку: Закон України. К., 1993.  

Основна література 

Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Т.Є. Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. 

Харкiв: ХНУРЕ, 2018. 336 с. 

Додаткова література 

Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний 

посібник. Київ, 2011. 189 с. 
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Безпека життєдіяльності:навчальний посібник / за ред. Беликов А.С., Капленко Г.Г., Мацияко В.В., Пушнин Л.П., Стаценко Ю.Ф. Дніпро: Середняк. 2015. 636 

с. 

Internet-джерела 

Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада 

України//www.rada.kiev.ua . 

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

Міністерство екології та природних ресурсів України  http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада 

УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/. 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада 

УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/. 

Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада 

України//www.rainbow.gov.ua/. 

Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

http://www.dnop.kiev.ua Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

http://www.social.org.ua Офіційний сайт Фонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництвіта професійних захворювань України. 

http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». 

http://www.budinfo.com.ua Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  

 

ОК 12 – «ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:роз’ясніти суть основних патоморфологічних і патофізіологічних процесів та дати можливість отримати знання про ці зміни при хворобах органів 

дихання, серцево-судинної системи, органів травлення та сечової і статевої системи. 
Завдання:закласти теоретичні основи розуміння студентами етіології, патогенезу і клінічних проявів хвороби через засвоєння нозології, типових 

патологічних процесів і патофізіології органів і систем, розкриття основних положень учення про хворобу, пояснення суті хвороботворного впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на організм. 

Зміст компоненти 

Патоморфологія — наука, що вивчає структурні основи хвороби на різних рівнях (системному, органному, клітинному); зазначає роль 

патоморфологічної служби в системі охорони здоров’я України, роз’яснює суть основних патоморфологічних процесів та дає можливість отримати знання про 

патоморфологічні зміни при хворобах органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення та сечової і статевої системи. 

Патофізіологія — наука про загальні закономірності виникнення, розвитку й закінчення хвороби.Ця дисципліна розкриває основні закономірності 

структурно-функціональних порушень і змін, які виникають під впливом патогенних чинників, закономірності розвитку захворювань окремих органів і систем, 

які спостерігають у клінічній практиці . 

Навчальні ресурси 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://www.100top.ru/news/%E2%80%A6
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.dnop.kiev.ua/
http://www.social.org.ua/
http://www.nau.ua/
http://www.budinfo.com.ua/
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Основна література 

Патофізіологія / За ред. проф. Н.Н. Зайко, проф. Ю.В. Биця, К.: Медицина. 2018. 

Додаткова література 

Патофізіологія,  підручник / За ред.проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В.Биця. К.:Медицина, 2008. 703с.  

Патоморфологія: національний підручник / за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського. К., Медицина, 2015. 

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати:  

⎯  предмет, завдання і методи патоморфології та патофізіології; 

⎯  основні етапи розвитку патоморфології та патофізіології в Україні; 

⎯  загальну нозологію; 

⎯  типові патологічні процеси; 

⎯  морфологію пухлинного росту; 

⎯  патоморфологію окремих нозологічних форм; 

⎯  патоморфологію інфекційних захворювань; 

⎯  імунопатологічні процеси; 

⎯  патофізіологію органів і систем; 

⎯  патофізіологію екстремальних станів. 

вміти: 

⎯  пояснювати механізми розвитку патологічних процесів; 

⎯  інтерпретувати морфологічну картину захворювань 

⎯  аналізувати результати патофізіологічного експерименту; 

⎯  порівнювати механізми розвитку патологічних процесів; 

⎯  визначати основну ланку патогенезу захворювання; 

⎯  вирішувати тестові контрольні завдання. 

 

ОК 13 – «ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА» 
 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: формування фармакологічного мислення на практичних заняттях. Вивчити питання взаємозаміни лікарських засобів без рецептурного відпуску 

та елементи фармацевтичної опіки. 

Завдання: 

Сформувати такі професійні компетенції: 

⎯  знання класифікації лікарських засобів за фармакологічними групами. 

⎯  знання аналогів та синонімів, показань та протипоказань, побічної дії, правил приймання препаратів. 

⎯  уміння користуватися нормативними документами щодо застосування та зберігання ліків. 
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⎯  знання особливостей дії лікарських засобів і фармакотерапії в педіатрії та геронтології. 

⎯  уміння застосовувати на практиці основні принципи фармацевтичної опіки. 

⎯  спроможність консультувати з приводу застосування лікарських засобів. 

⎯  уміння проводити фармакотерапевтичний аналіз рецепта. 

⎯  уміння розраховувати вищі дози лікарських засобів для дітей та людей похилого віку. 

⎯  уміння знаходити інформацію про нові лікарські засоби з використанням різних джерел 

⎯  інформації. 

Зміст компоненти 

Загальна фармакологія з рецептурою. Спеціальна фармакологія:Лікарські засоби, що впливають на нервову систему Лікарські засоби, що впливають на 

аферентну іннервацію. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів. Лікарські 

засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему. Лікарські засоби, що пригнічують 

центральну нервову систему. Лікарські засоби, що збуджують центральну нервову систему. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання. 

Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок. Лікарські засоби, що впливають на міометрій. 

Лікарські засоби, що діють на кровотворення, систему згортання крові та фібриноліз. Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення. Лікарські 

засоби, що впливають на тканинний обмін, імунітет. Засоби для лікування алергійних захворювань Гормональні та антигормональні препарати Вітамінні 

препарати. Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби для лікування алергічних захворювань. Лікарські засоби для лікування 

інфекційних захворювань: Антисептичні та дезінфекційні засоби. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Протипухлинні лікарські засоби. Діагностичні лікарські 

засоби. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. Ускладнення при лікуванні лікарськими засобами. Перша допомога при гострих 

отруєннях лікарськими засобами. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія: підручник. 9-е вид., перероб. і доп.К: Медицина, 2021. 552 с. 

Луцак І.В., Римарчук К.М. Фармакологія: навчально-методичний посібник. К.: Медицина, 2018. 344 с. 

Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. 740 с. 

Посохова К.А., Олещук О.М. Основи лікарської рецептури. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. 92 с. 

Додаткова література 

Компендіум 2008 — лікарські препарати / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Вікторова. К.: Моріон, 2008. 2270 с. 

Фармакотерапія. Підручник / Под ред. Б.А. Самура. Х.: Золоті сторінки, 2008. 800 с. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

- класифікацію та номенклатуру лікарських засобів; 

- механізми дії, фармакодинаміку, показання, протипоказання, побічну дію, порівняльну - характеристику лікарських засобів та умови раціонального їх 

застосування. 

вміти: 

- перевіряти правильність виписаного рецепта; 

- перевіряти дози отруйних та сильнодійних лікарських засобів у рецепті; 

- працювати з міжнародною та торговою номенклатурою лікарських засобів, 
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розподіляти препарати за фармакологічними групами; 

- знаходити в довідковій літературі нові лікарські засоби у відповідних 

фармакологічних групах та проводити їх порівняльну характеристику з відомими вітчизняними та зарубіжними аналогами; 

- готувати інформацію про нові та традиційні лікарські засоби (номенклатура, 

фармакодинаміка та показання до застосування); 

- проводити взаємозаміну лікарського препарату на аналогічний, дозволений до 

відпускання без рецепта лікаря; 

- давати рекомендації хворим з раціонального застосування лікарських засобів 

(лікарська форма, шлях та режим введення та ін.); 

- давати інформацію хворому про можливу побічну дію лікарського засобу; 

- визначати протипоказання для призначення препарату з урахуванням його 

побічної дії; 

- застосовувати на практиці основні принципи фармацевтичної опіки. 

 

ОК 14 – «ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА» 
Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь при здійсненні медсестринського процесу. 

Програма містить чотири розділи, послідовне вивчення яких формує у майбутніх медичних сестер холістичне бачення своєї майбутньої професії. 

Завдання вивчення компоненти є вивчити історію та філософію медсестринської справи в нашій країні і за кордоном, різні моделі медсестринської 

справи і засвоїти медсестринський процес, а також навчити студентів техніці спілкування та методиці медсестринської педагогіки. Формування власного 

погляду на професію, ознайомлення з моральними концепціями, принципами й традиціями медсестринської справи дасть змогу студентам краще зрозуміти 

сутність майбутньої професії. 

Набути уміння та навички виконання різних медсестринських маніпуляцій. Рекомендується приділяти увагу не лише оволодінню маніпуляційною 

технікою, а й майстерності спілкування медичної сестри з пацієнтами та їх оточенням, навчанні пацієнта та (або) членів його сім’ї необхідним навичкам 

догляду в домашніх умовах. 

Формування професійного мислення при оволодінні медсестринськими маніпуляціями, дає студентам змогу уникнути хибного уявлення про 

медсестринську діяльність як механічне виконання завдань, закріплює знання, уміння та навички, об’єднуючи їх у гнучку систему догляду. 

Зміст компоненти 

Медсестринський процес розглядається як метод організації та надання догляду за пацієнтом, спрямований на задоволення фізичних, психологічних і 

соціальних потреб людини, сім’ї та суспільства. 

Медсестринський процес виховує у студентів здатність до чіткого розуміння проблем пацієнта і самостійного прийняття рішень у межах своєї 

компетенції; є серед основних практичних умінь медичної сестри і навчає навичкам спілкування. Заняття рекомендується проводити переважно в кабінетах 

доклінічної практики шляхом моделювання клінічних ситуацій. 

Враховуючи, що дисципліна “Основи медсестринства” є початковим етапом навчання, то щоб виключити ризик для здоров’я пацієнта, програма 

передбачає в основному фантомний цикл. Оснащення кабінетів доклінічної практики має відображати реальні умови та імітувати робоче місце медичної 

сестри. 

Студенти відпрацьовують одне на одному маніпуляції в тому разі, якщо останні не супроводжуються ризиком для здоров’я або не зачіпають почуття 
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власної гідності (наприклад, заходи особистої гігієни, годування пацієнта, транспортування, відпускання найпростіших фізіотерапевтичних процедур тощо). 

Навчальні ресурси 

 

Основна література 

Основи медсестринства. Підручник / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. 3 видання перероблене і доповнене. К.: Медицина. 2018, 912 с.  

Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка; за ред. Н.М. Касєвич. К.: Медицина, 2019. 724 с.  

Додаткова література 

Н.М.Касєвич. Основи медсестринства в модулях. К.: Медицина, 2017. 724с.  

О.М.Ковальва, В.М.Лісовий,  С.І.Шевченко, Т.В.Фролова. Догляд за хворими практика. К.: Медицина, 2010. 

О.Ф.Гаврилюк, Л.С.Залюбівська. Основи медсестринства практикум. К.: Медицина, 2010. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  теорію і філософію медсестринської справи; 

⎯  основні потреби людини; 

⎯  роль медичної сестри у збереженні індивідуального та громадського здоров’я; 

⎯  структуру лікувально-профілактичних закладів; 

⎯  функціональні обов’язки медсестри стаціонару; 

⎯  основні види медичної документації приймального і соматичного відділень, правила їх оформлення; 

⎯  визначення поняття медсестринської справи, її основні функції; 

⎯  історію розвитку і становлення медсестринської справи; 

⎯  роль медичної сестри, як спеціаліста в системі охорони здоров’я, її основні завдання, права та обов’язки; 

⎯  визначення санітарно-протиепідемічного режиму, його призначення, засоби досягнення; 

⎯  види і методи дезінфекції та стерилізації, їх характеристики; 

⎯  лікувально-охоронний режим: визначення, шляхи забезпечення; 

⎯  основні принципи лікувального харчування; 

⎯  особливості спостереження і догляду за пацієнтами в гарячці; 

⎯  особливості спостереження і догляду за пацієнтами з порушеннями функціонального стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечової системи; 

⎯  догляд за тяжкохворими та агонуючими; 

⎯  основні методи лабораторних досліджень, їх принципи, підготовку пацієнтів до лабораторного обстеження; 

⎯  характеристику рентгенологічного та ендоскопічного методів дослідження, особливості підготовки пацієнта до обстеження за допомогою цих 

методів; 

⎯  основи санології; 

⎯  необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику; 

⎯  характеристику етапів медсестринського процесу; 

⎯  чинні накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, Головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій України. 

вміти: 

⎯  здійснювати медсестринський процес; 
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⎯  документувати медсестринський процес; 

⎯  забезпечити інфекційну безпеку пацієнта і медсестри; 

⎯  навчити пацієнта та членів його сім’ї навичкам само- і взаємодогляду; 

⎯  професійно спілкуватися; 

⎯  виконувати санітарне оброблення пацієнта; 

⎯  готувати і застосовувати дезінфекційні розчини; 

⎯  проводити стерилізацію; 

⎯  складати добове меню та виписувати порційну вимогу; 

⎯  годувати тяжкохворих; 

⎯  вимірювати температуру тіла, визначати пульс, артеріальний тиск, добовий діурез, водний баланс; 

⎯  ставити газовивідну трубку, клізми; 

⎯  проводити катетеризацію і промивання сечового міхура м’яким катетером; 

⎯  виконувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури; 

⎯  застосовувати лікарські засоби: зовнішньо, ентерально і парентерально; 

⎯  готувати пацієнта до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового методів дослідження; 

⎯  оформляти медичну документацію; 

⎯  давати рекомендації щодо здорового способу життя, загартування, рухової активності, раціонального харчування, активного довголіття, планування 

сім’ї; 

⎯  проводити санітарно-освітню роботу (оформлювати санітарні бюлетені, бесіди, лекції). 

 

 

ОК 15 – «МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: оволодіти медсестринським процесом при патології внутрішніх органів, який здійснюється в такій послідовності: 

1. Визначення захворювання. 

2. Етіологія. 

3. Класифікація за клінічними проявами, перебігом, стадіями, активністю патологічного процесу, ускладненнями і т. ін., що необхідно для загальної 

орієнтації медичної сестри. 

4. Медсестринський процес у клініці внутрішніх хвороб: 

І етап — медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні дані, об’єктивно); 

ІІ етап — медсестринська діагностика (перераховані медсестринські діагнози — ознаки захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати 

допомогу пацієнтові в межах своєї компетенції); 

ІІІ етап — планування медсестринських втручань за схемою: 

— підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

— підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження; 

— спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем; 

— виконання призначень лікаря; 
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— вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; 

— навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду; 

ІV етап — реалізація плану медсестринських втручань, де розшифровуються всі пункти ІІІ етапу; 

V — етап оцінювання результатів медсестринських втручань та корекція їх. 

5. Профілактика захворювань: первинна і вторинна. 

За навчальним планом “Медсестринство у внутрішній медицині” вивчають на другому і третьому роках навчання. 

Види навчальних занять згідно з навчальним планом: 

⎯  лекції; 

⎯  практичні заняття; 

⎯  самостійна (індивідуальна) позааудиторна робота студентів. 

Завдання: 

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби визначення рівня знань студентів: комп’ютерні тести, 

розв’язування типових та проблемно-ситуаційних задач, контроль практичних навичок на муляжах, рольові ігри тощо. 

Зміст компоненти 

Суть медсестринства у внутрішній медицині полягає в науковій організації діяльності медичної сестри при захворюваннях внутрішніх органів. Основу 

цієї діяльності становить реалізація медсестринського процесу. Головну роль у ньому відіграє медична сестра, яка в межах своєї компетенції надає медичні та 

медсестринські послуги, спрямовані на зміцнення здоров’я пацієнта, запобігання захворюванням, стабілізацію стану та одужання. Вона працює в тісному 

контакті з пацієнтом з метою сприяння успішній діагностиці, задоволення його потреб, вирішення дійсних і супутніх проблем, пов’язаних із захворюванням, 

та ефективного лікування й реабілітації. 

Потреба в медсестринському процесі універсальна. Вона передбачає надання кваліфікованого догляду за пацієнтом, опіки над ним у широкому сенсі 

(побутовому, соціальному, духовному, національному з точки зору традицій). 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Медсестринство у внутрішній медицині: підручник для ВНЗ І-ІІІ р.а. 4-те вид., випр. / О.С. Стасишин, Н.Я. Іванів, Г.П. Ткачук та ін.; за ред. В.В. Стасюка К.: 

Медицина, 2019. 536 с. 

Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч. посібдля. 3-те вид., перероб. і доп. Л.С. Савка, Л.І. Резнікова, О.І. Коцар. К.: Медицина, 2019. 600 с. 

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі:навчальний посібник. В.С. Тарасюк, 4-те. К.: Медицина, 2021. 504 с. 

Додаткова література 

Терапія: практикум із внутрішньої медицини: за редакцією О.С. Стасишин К.: Медицина, 2015. 256 с. 

Невідкладні стани у внутрішній медицині: навч. посіб.. С.В. Баран. К.: Медицина, 2015. 136 с. 

Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб.. В.М. Фойняк, А.Д. Бондаренко. К.: Медицина, 2010. 248 с. 

Середюк Н.М., Вакалюк І.П.Внутрішня медицина: терапія: підручник К.: Медицина, 2010. 668 с. 

Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. К.: Медицина, 2009. 176 с. 

Медсестринський догляд за пацієнтом: стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та догляду і навчання / І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Л.П. Бразалій 

, В.Г. Апшай. К.: ВСВ Медицина, 2008. 304 с. 

Як стати медсестрою: підручник з професійної практики: Переклад з англ./Дерек Селман, Пол Снеллінг К., 2012. 176 с. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 
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знати: 

- історію вчення про внутрішні хвороби; 

- етапи медсестринського процесу; 

- основну роль медсестринства у внутрішній медицині; 

- основні симптоми і синдроми при патології внутрішніх органів: 

- органів дихання; 

- серцево-судинної системи; 

- органів травлення; 

- нирок та сечовивідних шляхів; 

- сполучної тканини; 

- системи крові; 

- ендокринної системи;  

- методи діагностики у внутрішній медицині, підготовку пацієнтів до них та участь медсестри в їх проведенні; 

- основні методи лікування внутрішніх хвороб і роль медсестри у виконанні призначень лікаря та ефективності лікування; 

- методи спостереження, догляду за пацієнтами; 

- суть опіки над пацієнтами; 

- правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичному закладі; 

- принципи медичної етики та деонтології; 

- чинні накази МОЗ України, які регламентують діяльність лікувально-профілактичних закладів та медсестер; 

- правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, 

балонами з газом. 

вміти: 
- дати медсестринську оцінку стану пацієнта в клініці внутрішніх хвороб; 

- проводити медсестринське обстеження пацієнта; 

- готувати пацієнтів до діагностичних і лікувальних процедур; 

- проводити реалізацію медсестринських втручань та їх корекцію; 

- проводити профілактичні заходи для забезпечення інфекційної безпеки пацієнта і медичної сестри; 

- надавати медсестринську допомогу пацієнтам при критичних станах: 

- задишці; 

- нападі бронхіальної астми; 

- кашлі; 

- кровохарканні; 

- легеневій кровотечі; 

- стенокардії; 

- інфаркті міокарда; 

- гіпертонічному кризі; 

- гострій серцевій недостатності; 

- гострій судинній недостатності; 
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- перфорації шлунка; 

- стравохідній, шлунковій, кишковій кровотечах; 

- печінковій коліці; 

- гострій затримці сечі; 

- нирковій коліці; 

- геморагічному синдромі; 

- гіперглікемічній комі; 

- гіпоглікемічній комі; 

- гіпер-, гіпотермії; 

- навчати пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду; 

- володіти технікою медсестринських маніпуляцій; 

- вирішувати супутні проблеми та потреби пацієнта; 

- дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладів. 

Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 

 

 

ОК 16 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ» 
Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:підготувати на високому фаховому рівні медичну сестру для роботи в хірургічних відділеннях стаціонару та поліклініки, яка повинна спостерігати 

за хворими, оцінювати їхній стан, досконало володіти технікою медсестринських маніпуляцій, складати план медсестринського догляду за пацієнтом, 

доглядати за хворими, надавати першу долікарську допомогу, проводити профілактику післяопераційних ускладнень, диспансерне спостереження за хворими, 

пропагувати здоровий спосіб життя. 

Завдання: у зв’язку з реорганізацією системи охорони здоров’я та підготовки медичних кадрів в Україні постало питання про якісно нову підготовку 

медичних сестер. Медична сестра повинна мати ґрунтовну медичну освіту.При вивченні дисципліни “Медсестринство в хірургії” значну увагу приділено 

самостійній роботі студентів із хворими в лікувальних закладах, опрацюванню додаткової літератури в бібліотеках та вдома, практичному тренінгу і 

вдосконаленню професійних вмінь у тренажерних кабінетах. Предмет слід викладати з урахуванням кваліфікаційної характеристики в тісному зв’язку з раніше 

вивченими предметами та дисциплінами. 

Зміст компоненти 

Як наука, хірургія об’єднує в собі всі галузі і спеціальні науки біології, генетики, фізики, математики, хімії і біохімії,терапевтичні дисципліни і багато 

інших. 

Хірургія — один з основних разділів клінічної медицини, що вивчає хвороби і пошкодження при діагностиці і лікуванні яких застосовуються методи, 

які в тій чи іншій мірі супроводжуються порушенням цілості покривних тканин організму. 
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- лікування травматичних пошкоджень органів та тканин; 

- хірургія невідкладних станів; 

- хірургія гострих захворювань органів черевної порожнини і других систем; 

- відновна хірургія (імплантації); 

 - трансплантаційна хірургія; 

 - хірургія доброякісних і злоякісних пухлин; 

 - хірургія ускладнень хронічних захворювань. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.В. Білоус, Г.Й. Путінцева. 5-е видання, 2021. 416 с.  

Додаткова література 

Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Пустовойт Г.Т. Медсестринство в хірургії. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 496 с. 

Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф. Медсестринство в хірургії: навч. посібн. К.: Медицина, 2017. 120 с. 

Жученко С.П., Желіба М.Д., Хіміч С.Д. Загальна хірургія. К.: Здоров’я, 2012. 488 с. 

Надахівська Н.І. Посібник з хірургії.  К.: Здоров’я, 2010. 136 с. 

Ковальчук Л.Я. та ін. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія невідкладних станів: навч. посібн. Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. 324 с. 

Результати навчання 

знати:  

? принципи санітарно-протиепідемічного режиму в лікувальних закладах; 

? принципи організації роботи відділень хірургічного профілю; 

? роль і завдання медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі; 

? направлення і транспортування хірургічних хворих за призначенням; 

? універсальні потреби людини; 

? етіологію, основні клінічні симптоми хірургічних захворювань; 

? методи об’єктивного обстеження, діагностику, принципи лікування хірургічних хворих; 

? принципи планування й організації індивідуального догляду за хірургічними хворими, методи диспансерного спостереження; 

? тактику медичної сестри при наданні екстреної долікарської допомоги; принципи медичної етики й деонтології, міжособистісні аспекти 

спілкування. 

 

вміти: 

? забезпечити дотримання суворої асептики та інфекційної безпеки пацієнта й медичної сестри під час роботи в стаціонарі та поліклініці, в 

операційній, перев’язувальній тощо; 

? готувати пацієнтів до хірургічних втручань; 

? досконало володіти технікою медсестринських маніпуляцій у хірургічній клініці; 

? володіти основами фіксуючої техніки — десмургії, транспортувальної та лікувальної іммобілізації; 

? виконувати обов’язки операційної, перев’язувальної, процедурної або палатної медичної сестри; 

? надавати невідкладну допомогу при найпоширеніших хірургічних захворюваннях; 

? проводити на достатньому професійному рівні догляд за хворими хірургічного профілю; 
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? вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю, володіти навичками професійного спілкування. 

 

ОК 17 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:є здійснення медсестринського процесу під час дитячих захворювань, що представлено у наступній послідовності. 

1. Визначення захворювання. 

2. Етіологія. 

3. Класифікація за клінічними проявами, перебігом, стадіями, активністю 

патологічного процесу, ускладненнями тощо, що необхідно для 

загальної орієнтації медсестри. 

4. Етапи медсестринського процесу: 

I — медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні дані, об’єктивно); 

II — медсестринська діагностика (перераховані медсестринські діагнози — ознаки захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати 

допомогу пацієнтові в межах своєї компетенції); 

III — планування медсестринських втручань за схемою: 

— підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

— підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження; 

— спостереження за пацієнтом і вирішення його дійсних проблем; 

— виконання призначень лікаря; 

— вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; 

— навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. 

IV — реалізація плану медсестринських втручань, в якому розшифровуються всі пункти III етапу. 

V — оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. 

5. Профілактика захворювань: первинна та вторинна. 

Завдання:вивчення дисципліни “Медсестринство в педіатрії” має важливе значення для майбутніх медичних сестер, які, працюючи самостійно, повинні 

вміти надавати кваліфіковану долікарську медичну допомогу, виконувати складні медичні маніпуляції з діагностичною і лікувальною метою, проводити 

лікувально-профілактичні заходи тощо. Головну роль у медсестринському процесі відіграє медична сестра, яка в межах своєї компетенції надає медичні та 

медсестринські послуги, що спрямовані на стабілізацію і зміцнення здоров’я пацієнта, запобігання захворюванням. Вона працює в тісному контакті з пацієнтом 

для задоволення його потреб, вирішення дійсних і супутніх проблем, пов’язаних із захворюванням. 

Зміст компоненти 

Медсестринство в педіатрії, як навчальна дисципліна: 

— ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін: “Анатомія людини”, “Фізіологія”, ‘Мікробіологія”, “Фармакологія та медична рецептура”, 

“Основи медсесnринства , Основи психології та міжособове спілкування”, “Основи профілактичної дисципліни ; 
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— інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній медицині”, “Медсестринство у хірургії”’, “Медсестринство в акушерстві”, 

“Медсестринство в онкології”, “Медсестринство в дерматовенерології”, 

“Медсестринство в сімейній медицині”, “Медсестринство в інфектології  тощо. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. К.; Медицина 2018. 590 с.  

Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. К.; Медицина, 2018. 160 с.  

 

Додаткова література 

Медсестринство в педіатрії: навч. посіб. / За ред. М. Б. Шегедин, С. Д. Орібко. В.: Нова книга, 2009. 

Невідкладні стани в педіатрії: навч. Посіб. / За ред. Р. І. Поцюрка,Л.С.Лесків, М.М.Монастирська. К.: Медицина. 2017. 

 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

— роль і завдання медсестри в лікувально-діагностичному процесі, профілактиці захворювань; 

— методи пропаганди здорового способу життя; 

— анатомо-фізіологічні особливості новонародженої доношеної та недоношеної дитини; 

— анатомо-фізіологічні особливості органів і систем дитини; 

— фізичний і нервово-психічний розвиток дитини; 

— вигодовування грудної дитини та харчування дітей старшого віку; 

— етіологію, симптоматику, обстеження, принципи лікування та профілактичні заходи під час захворювання різних органів і систем; 

— етіологію, епідеміологію, симптоматику, обстеження, принципи лікування, протиепідеміологічні та профілактичні заходи під час інфекційних 

захворювань; 

— етіологію, симптоматику, лікування загрозливих для життя станів, організацію та надання при них долікарської медичної допомоги; 

— основні положення чинних наказів МОЗ України; 

— правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час обстеження, виконання маніпуляцій, роботи 

з медичною апаратурою тощо. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 

вміти: 

— оцінити стан дитини; 

— проводити антропометрію (визначати масу дитини, вимірювати ріст, окружність грудної клітки, голови); 

— розрахувати масу та ріст дитини залежно від віку; 

— здійснювати догляд за шкірою та слизовими оболонками; 

— обробляти шкіру за наявності попрілостей, висипань, екземи; слизову оболонку ротової порожнини в разі стоматиту; 

проводити ранковий туалет новонародженої дитини; 
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— проводити туалет пуповинногозалишку та пупкової ранки, 

— проводити гігієнічну й лікувальну ванни; 

— сповивати дитину перших місяців життя; 

— приготувати суміші для годування грудної дитини та годувати її з пляшечки, з ложечки, через зонд; 

— вводити підгодовування і догодовування; 

— готувати каші, овочеві пюре, сир, сік; 

— складати схеми годування дітей першого року життя та меню для дітей старшого віку і вести харчовий щоденник; 

— організувати водно-чайну дієту; 

— оцінювати та реєструвати випорожнення; 

— розрахувати дози холекальциферолу (вітаміну D3) для лікування та профілактики рахіту; 

— промивати шлунок дітям раннього віку; 

— володіти навичками взяття калу для копрологічного та бактеріологічного дослідження; 

— робити очисну й лікувальну клізму дитині раннього віку; 

— підрахувати частоту дихальних рухів, пульс та вимірювати артеріальний тиск дітям різного віку; 

— здійснювати догляд за дитиною під час блювання; 

— проводити активну імунізацію (вводити вакцини); 

— виконувати діагностичну пробу Манту; 

— вимірювати температуру тіла та зробити її графічний запис; 

— закрапувати краплі в очі, ніс, вуха; 

— користуватися грілкою, міхуром з льодом; 

— проводити оксигенотерапію різними методами; 

— проводити інгаляції; 

— відсмоктувати слиз з ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів; 

— проводити шлункове та дуоденальне зондування; 

— володіти навичками взяття крові для біохімічного дослідження; 

— накладати зігрівальний компрес, гірчичники; 

— володіти навичками взяття сечі для загального аналізу, добової сечі — для визначення вмісту глюкози, дослідження за методикою Нечипоренка, 

Зимницького, бактеріологічного дослідження; 

— проводити взяття мазків з носа та зіва на наявність збудників дифтерії, кашлюку, менінгіту тощо; 

— проводити взяття харкотиння для запобігання загального аналізу, бактеріологічного дослідження; 

— готувати дезінфекційні розчини; 

— допомагати під час введення протидифтерійної сироватки; 



54 
 

— вводити інсулін; 

— здійснювати підготовку пацієнта до діагностичних процедур: спинномозкової, стернальної, плевральної пункції тощо; 

— роздавати медикаменти; 

— виконувати маніпуляції: внутрішньошкірні, підшкірні, внутрішньо-м’язові, внутрішньовенні; 

— надавати невідкладну допомогу під час харчового отруєння, кровотечі, гострої дихальної, серцевої, судинної недостатності, стенозуючого 

ларинготрахеїту, астматичного стану, гіпертермічного та судомного синдрому, анафілактичного шоку, гіпо- і гіперглікемічної коми тощо. 

згідно протоколів лікування; 

— володіти правилами техніки безпеки, охорони праців галузі, протиепідемічного режиму, під час обстеження, виконання маніпуляцій, роботи з 

медичною апаратурою тощо. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. 

 

ОК 18 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В АКУШЕРСТВІ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: ознайомити студентів з досягненнями світового та вітчизняного акушерства, фізіологічним перебігом вагітності, пологів та післяпологового 

періоду, доглядом за новонародженими, основними видами акушерської патології.  

Завдання:організація навчальної практики під керівництвом викладача є проведення їх в кабінеті доклінічної практики, жіночої консультації, 

пологовому будинку, що створює оптимальні умови для засвоєння практичних навичок, формування вмінь, використання теоретичних знань у клінічних 

ситуаціях. 

Зміст компоненти 

“Медсестринство в акушерстві” як навчальна дисципліна інтегрується з такими дисциплінами, як медсестринство в гінекології, медсестринство в 

педіатрії, медсестринство в хірургії, медсестринство при інфекційних хворобах, медсестринство в анестезіології та реаніматології. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. Книга 2. Гінекологія: підручник / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. 3-є видання. 2021. 376 с.  

Фізіологічне  акушерство:  підручник, Назарова І.Б., Посипкіна О.Б., 2019, 456 с. 

Медсестринство в акушерстві: підручник / С.В. Хміль, З.М. Кучма, Л.І. Романчук. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 336 с. 

Додаткова література 

Хміль С. Медсестринство в акушерстві. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. 

Назарова І.Б. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посібник. К.: Медицина, 2016. 102 с. 

 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  основи організації акушерської допомоги в Україні, профілактичну спрямованість охорони здоров’я; 

⎯  основи медичної етики та деонтології; 

⎯  засоби забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в акушерському стаціонарі; 

⎯  правила техніки безпеки в роботі з медичними інструментами та обладнанням; 
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⎯  основи фізіологічного та патологічного перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду. 

вміти: 

⎯  оформлювати медичну документацію; 

⎯  виконувати основні лікувально-діагностичні процедури; 

⎯  здійснювати догляд за новонародженими. 

 

ОК 19 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ГІНЕКОЛОГІЇ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:ознайомити студентів з принципами надання гінекологічної допомоги в Україні. Основна увага приділяється організації роботи медичних сестер 

у гінекологічному стаціонарі та маніпуляційному кабінеті жіночої консультації. 

Завдання:під час викладання теоретичного матеріалу доцільним є ознайомлення студентів з новітніми досягненнями гінекологічної науки, вивчення 

наказів Міністерства охорони здоров’я України. Проведення навчальної практики в кабінеті доклінічної практики, жіночій консультації, гінекологічному 

відділенні пологового будинку, що створює оптимальні умови для засвоєння практичних навичок, формування вмінь, використання теоретичних знань у 

клінічних ситуаціях. 

Зміст компоненти 

“Медсестринство в гінекології, ” як навчальна дисципліна інтегрується з такими дисциплінами, як медсестринство в акушерстві, медсестринство в 

педіатрії, медсестринство в хірургії, медсестринство у внутрішніх хворобах, медсестринство при інфекційних хворобах, медсестринство в анестезіології та 

реаніматології. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Гінекологія: підручник / О.В. Степанківська, М.О. Щербина. К.: Медицина. 2018., 432 с. 

Додаткова література 

Хміль С.В. Медсестринство в гінекології. Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. 115 с. 

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. К.: Здоров’я, 2010. 216 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  основні принципи медичної етики та деонтології; 

⎯  засоби забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в гінекологічному стаціонарі; 

⎯  правила техніки безпеки під час роботи з медичним обладнанням та інструментами; 

⎯  форми та методи санітарно-освітньої роботи; 

⎯  особливості підготовки гінекологічних хворих до обстеження; 

⎯  основні гінекологічні захворювання та профілактику їх; 

⎯  підготовку хворих до гінекологічних операцій та післяопераційний догляд за гінекологічними хворими. 

вміти: 

⎯  визначати основні та другорядні симптоми гінекологічних захворювань; 

⎯  визначати первинні і вторинні проблеми пацієнтки з гінекологічними 
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⎯  захворюваннями; 

⎯  інтерпретувати дані отриманих результатів клінічного обстеження пацієнтки (лабораторних, інструментальних тощо); 

⎯  визначати тактику при невідкладних станах у гінекології; 

⎯  надавати невідкладну допомогу при травмах жіночих статевих органів, а також різновидах кровотеч зі статевих органів; 

⎯  складати плани профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням жіночих статевих органів. 
 

ОК 20 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ІНФЕКТОЛОГІЇІЇ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:дати знання з питань етіології, епідеміології, класифікації, усіх етапів медсестринського процесу та профілактики найпоширеніших інфекційних 

хвороб. 

Завдання:підготовка сучасного медичного працівника, який, працюючи з інфекційними пацієнтами, буде здатний, здійснюючи усі етапи 

медсестринського процесу, проводити медсестринське обстеження, ставити медсестринські діагнози, планувати та здійснювати реалізацію медсестринської 

допомоги з лабораторної діагностики, медсестринського спостереження, догляду, виконання лікарських призначень з оцінювання і корекцією медсестринських 

втручань. Крім того, має бути чітке усвідомлення ролі медсестрив проведенніпрофілактичних заходів для зниження інфекційної захворюваності.  

Зміст компоненти 

Інфекційні хвороби супроводжують людство впродовж усієї історії його розвитку. Успіх боротьби з інфекційними хворобами залежить від багатьох 

факторів (соціальних, економічних, науково-технічних тощо), а також значною мірою — від кваліфікації медичних працівників усіх ланок, які повинні 

оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками, чітко усвідомлювати свою роль у системі охорони здоров’я населення для вирішення питань 

щодо зниження інфекційної захворюваності в нашій країні. 

Зростання вагомості інфекційних хвороб у загальній структурі захворюваності людей диктує потребу поліпшувати відповідну підготовку медичних 

кадрів, яка здійснюватиметься під час вивчення багатьох дисциплін. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах: навчальний посібник / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко, 2018. 256 с.  

Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, Л.В. Пипа; за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. 2-е вид., випр. К.: Медицина. 2016. 

392 с. 

Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб.. К.: Медицина, 2011. 168 с. 

Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Інфекційні хвороби. К.: медицина, 2011. 432 с. 

 

Додаткова література 

Шегедин М.Б., Кравців В.В., Барчук С.В. Медсестринство при інфекційних хворобах. Вінниця: Нова Книга, 2009. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

 структуру інфекційної служби, функції та особливості роботи її різних підрозділів;  

 санітарний і протиепідемічний режим інфекційних відділень різного профілю, правила техніки безпеки та охорони праці; 

 етіологію, епідеміологію, класифікацію найпоширеніших інфекційних хвороб та принципи їх профілактики; 



57 
 

 медсестринський процес під час конкретної інфекційної нозології; 

 тактику медичного персоналу в разі карантинних інфекцій;  

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки;  

 заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом; 

 чинні накази та інструктивні листи МОЗ України, обласного управління охорони здоров’я щодо інфекційних захворювань. 

вміти: 

 здійснювати медсестринський процес під час інфекційних хвороб: проводити медсестринське обстеження пацієнта, встановлювати медсестринські 

діагнози, здійснювати планування медсестринських втручань, їх реалізацію з лабораторної діагностики, медсестринського спостереження, догляду за 

пацієнтами, виконувати лікарські призначення, оцінювати результати медсестринських втручань, здійснювати їх корекцію; 

 здійснювати взяття і транспортування інфікованого матеріалу для специфічних лабораторних досліджень; 

 підготувати пацієнта до інструментальних досліджень; 

 надавати невідкладну медсестринську допомогу інфекційним пацієнтам під час ускладнених станів; 

 володіти навичками та дотримувати правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки з інфекційним 

пацієнтом, кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичним інструментарієм тощо в структурі інфекційної служби; знати заходи безпеки під час роботи з 

електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом; 

 дотримуватися правил морально-етичних і деонтологічних норм в інсектології; 

 дотримуватися чинних наказів та інструктивних листів МОЗ України, обласного управління охорони здоров’я. 

 

ОК  21 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:забезпечити майбутніх медичних сестер знаннями та уміннями, які їм необхідні для надання медичної долікарської допомоги, догляду за 

пацієнтами з хворобами та травмами очей, проведення диспансеризації населення та профілактики очного травматизму. Надати знання з анатомо-фізіологічних 

особливостей органа зору, оптичної системи ока, зорових функцій та методів їх дослідження, ознайомити з видами клінічної рефракції, механізмом акомодації, 

підбором окулярів, сучасними методами оперативного лікування. 

Завдання:ознайомити з роботою офтальмологічного кабінету поліклініки й стаціонару, з методами обстеження органів зору та визначають функції 

органів зору. Під керівництвом викладача виконання окремих маніпуляції: промивання кон’юнктивального мішка, закапування крапель в очі, закладання мазі 

за повіки, накладання пов’язок на очі, видалення з кон’юнктиви та рогівки сторонніх тіл, вимірювання внутрішньоочного тиску, ознайомлюються з технікою 

промивання слізних шляхів.  

Зміст компоненти 

Під час вивчення всіх розділів необхідно наголошувати на:  

-особливому значенні зору в життєдіяльності людини, завдяки чому людина отримує інформацію про навколишній світ;  

 -зв’язку хвороб ока із захворюваннями інших органів і систем, вплив на орган зору факторів зовнішнього середовища. 

Важливо звернути особливу увагу на хвороби очей соціального значення: туберкульозне ураження ока, інфекційні кон’юнктивіти, ураження органа 

зору при загальних захворюваннях організму (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба тощо). Програма передбачає вивчення очних хвороб та станів ока, що 

потребують надання невідкладної медичної допомоги: ураження переднього відділу очного яблука, іридоцикліт, травми органа зору тощо. Значну увагу 

приділено глаукомі, яка є однією з основних причин сліпоти, та очному травматизму. Необхідно звернути особливу увагу на можливе ураження органа зору 

на фоні гіпертонічної хвороби, захворювань нирок, цукрового діабету, грипу, вживання алкоголю, наркотиків та куріння.  
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Навчальні ресурси 

Основна література 

Жабоєдов Г.Д.,Скрипник Л.Р., Кіча О.А. Медсестринство в офтальмології. К.: Медицина. 2018, 215 с. 

Додаткова література 

Корконішко О.М. Медсестринство в офтальмології. К.: Медицина, 2008. 200с. 

«Офтальмологія», нормативне виробничо-практичне видання. К.: МНІАЦ медичної статистики. 

 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

- анатомо-фізіологічні особливості органа зору;  

- зорові функції та методи їхнього дослідження;  

- види клінічної рефракції, клінічні ознаки прогресуючої міопії та методи її профілактики; 

- принципи й методи лікування хворих на очні хвороби; лікарські засоби, які найчастіше застосовуються в офтальмології;  

-основні клінічні форми захворювань очної ямки, рухового та сльозового апарата, повік і методи лікування хворих; епідеміологію, етіологію, клінічну картину, 

лікування й профілактику захворювань кон’юнктиви; загальні ознаки, види кератиту, долікарську допомогу при цьому; особливості природженої катаракти, 

розвиток набутої катаракти, методи лікування хворих; основні симптоми глаукоми, клінічну картину гострого нападу глаукоми та надання долікарської 

допомоги; види ушкоджень органа зору, діагностику та надання першої допомоги.  

вміти: 
-збирати анамнез; установлювати діагноз найпоширеніших захворювань та ушкоджень ока й надавати долікарську допомогу хворим;  

-досліджувати зорові функції: гостроту зору, межі поля зору,кольоровідчуття, темнову адаптацію й характер зору; 

- проводити зовнішній огляд органа зору; вимірювати внутрішньоочний тиск;   

-підбирати прості окуляри і виписувати рецепти на них; 

- проводити місцеве лікування; промивати кон’юнктивальну порожнину, закапувати очні краплі, закладати за повіки мазі, накладати пов’язки;  

- видаляти з кон’юнктиви повік та очного яблука сторонні тіла; 

- проводити санітарно-епідемічні заходи в разі виявлення інфекційних хвороб ока. 

 

ОК 22 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОТОЛЯРІНГОЛОГІІЇ» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:спрямоване на вироблення навичок з догляду за ЛОР-хворими, засвоєння основних принципів медичної етики та деонтології. У розрізі навчальної 

дисципліни студенти вивчають патологічні стани ЛОР-органів, їх причини та симптоми, оволодівають сучасними методами діагностики і лікування, 

ознайомлюються з роботою в операційній, перев’язувальній ЛОР-відділення, простежують взаємозв’язки патології ЛОР-органів і захворювань інших 

функціональних систем організму. 

Завдання:медична сестра, перебуваючи поруч із пацієнтом, повинна слідкувати за всіма змінами в перебігу захворювання, виконувати необхідні 

маніпуляції і надати долікарську допомогу. 

Зміст компоненти 
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У зв’язку з подальшим розвитком оториноларингології, що характеризується все ширшим застосуванням нових складних діагностичних методів 

дослідження та хірургічних втручань, значно зростають вимоги до роботи медичних сестер: 

 максимальна орієнтація на формування базових професійних знань, умінь, навичок, необхідних для діяльності медичної сестри; 

 оволодіння на рівні умінь медсестринським процесом як науковим методом надання медичної допомоги пацієнту в конкретній клінічній ситуації. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Оториноларингологія: підручник. Л.І. Заболотний, С.Б. Безшапочний, Ю.В. Дєєва. К.: Медицина. 2020. 504 с. 

 

Додаткова література 

Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. Оториноларингологія. К.: Медицина, 2017. 471 с. 

Абизов Р.А., Шкоба Я.В. Невідкладні стани в оториноларингології. К.: Нічлава, 2017. 

 

Абизов Р.А., Шкоба Я.В. Невідкладні та ургентні стани в оториноларингології. К.: Нічлава, 2010. 190 с.  

Мітін Ю.В. Хвороби вуха, горла, носа. К.: Медицина. 2010. 190 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 
– анатомію, фізіологію ЛОР-органів; 

– патологічні стани при захворюваннях вуха, горла, носа і приносових пазух; їх причини, симптоми, методи лікування та догляду; 

– роль медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, відповідальність за своєчасність і правильність виконання медичних маніпуляцій; 

– значення догляду за хворими як лікувального фактора; 

– правила дотримання медичної етики та деонтології. 

вміти: 

– виконувати найпоширеніші маніпуляції; 

– надавати першу долікарську допомогу; 

– приготувати необхідні інструменти, дотримуватися правил стерилізації інструментарію, асептики й антисептики; 

– проводити догляд за хворими у ЛОР-відділенні, поліклініці, вдома. 
 

ОК 23 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОНКОЛОГІЇ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: на основі теоретичних знань механізмів розвитку злоякісного процесу, клінічних проявів і перебігу захворювання, профілактики і лікування 

хворих навчити майбутню медичну сестру ефективно застосовувати медсестринський процес шляхом оцінювання стану пацієнта, діагностування його проблем 

і встановлення медсестринського діагнозу. планувати та виконувати медсестринські втручання (незалежні, залежні та взаємозалежні), оцінювати якість 

медсестринського догляду, знати особливості паліативної допомоги. 

Завдання:планувати та виконувати медсестринські втручання (незалежні, залежні та взаємозалежні), оцінювати якість медсестринського догляду, знати 

особливості паліативної допомоги. 

Зміст компоненти 
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У дисципліні “Медсестринство в онкології” значну увагу приділяють самостійній роботі студентів з хворими в лікувально-профілактичних закладах, 

опрацюванню додаткової літератури в бібліотеках і вдома, практичному тренінгу і вдосконаленню професійних вмінь у тренажерних кабінетах. Викладання 

предмета повинно проводитися з урахуванням кваліфікаційної характеристики в тісному зв’язку із раніше вивченими предметами та дисциплінами, що 

вивчаються паралельно. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Онкологія: підручник / Г.В. Бондар, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук, Ю.В. Думанський та ін. 2-е видання. К.: Медицина, 2019. 520 с.  

Додаткова література 

Медсестринство в онкології: підручник / За ред. Л.М. Ковальчука. К.: Медицина, 2017. 512 с. 

Довідник з онкології / За ред. С.О. Шалімова, Д.В. Мясоєдова. К.: Здоров’я,2017.560 с. 

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. К.: Здоров’я, 2011. 248 с. 

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. К.: Здоров’я, 

2011. 208 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  принципи санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах онкологічного профілю; 

⎯  принципи організації роботи відділень онкологічного профілю; 

⎯  роль і завдання медсестри в лікувально-діагностичному процесі при онкологічних захворюваннях; 

⎯  організацію направлення і транспортування онкологічних хворих за призначенням; 

⎯  універсальні потреби людини; 

⎯  етіологію, основні клінічні симптоми онкологічних захворювань; 

⎯  методи об’єктивного обстеження, діагностику, принципи лікування онкологічних хворих; 

⎯  принципи організації медсестринського процесу за онкологічними хворими, методи диспансерного спостереження; 

⎯  тактику медичної сестри в процесі надання екстреної долікарської допомоги; 

⎯  принципи медичної етики і деонтології, міжособистісні аспекти спілкування; 

⎯  накази та інструктивні листи МОЗ України, які регламентують роботу лікувально-профілактичних закладів онкологічного профілю; 

⎯  про моральну та юридичну відповідальність за збереження професійної таємниці; 

⎯  особливості паліативної допомоги. 

вміти: 

⎯  виконувати основні маніпуляції, що застосовуються в онкологічній клініці: 

● внутрішньовенне, внутрішньом’язове та підшкірне введення ліків; 

● введення внутрішньовенного та сечового катетера, асистування під час катетеризації підключичної вени; 

● асистувати під час діагностичних вишкрібань порожнини матки, проведення електроексцизій, цистоскопії; 

● самостійно перев’язувати прооперованих онкологічних хворих; 

● уміти застосовувати хіміопрепарати; 

⎯  готувати пацієнтів до хірургічних втручань; 

⎯  запобігати можливим ускладненням у післяопераційний період та внаслідок проведення хіміо- і променевої терапії; 
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⎯  виконувати обов’язки операційної, перев’язувальної, процедурної або палатної медичної сестри; 

⎯  здійснювати медсестринський процес у відділеннях онкологічного профілю; 

⎯  вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю, володіти навичками професійного спілкування. 
 

ОК 24 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:оволодіти медсестринським процесом з метою лікування шкірних хвороб і хвороб, що передаються статевим шляхом, у такій послідовності: 

1. Визначення захворювання. 

2. Етіологія. 

3. Класифікація за клінічними проявами, перебігом, стадіями, активністю патологічного процесу, ускладненнями тощо, знання яких необхідне для 

загальної орієнтації медичної сестри. 

4. Етапи медсестринського процесу: 

І — медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні дані, об’єктивно). 

ІІ — медсестринський діагноз (перелічені медсестринські діагнози — ознаки захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати допомогу 

пацієнтові в межах своєї компетенції). 

ІІІ — планування медсестринських втручань за схемою: 

⎯  підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

⎯  підготовка пацієнта до проведення діагностичних тестів; 

⎯  підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження; 

⎯  спостереження за пацієнтом і вирішення його нагальних проблем; 

⎯  виконання призначень лікаря; 

⎯  вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; 

⎯  навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. 

IV — реалізація плану медсестринських втручань, у якому розшифровуються всі пункти ІІІ етапу. 

V — оцінювання результатів медсестринських втручань та коригування їх. 

5. Профілактика захворювань — первинна і вторинна. 

Завдання:Вивчення дисципліни “Медсестринство в дерматології та венерології” має велике значення для майбутніх медичних сестер, які працюють 

самостійно і повинні вміти надавати кваліфіковану долікарську медичну допомогу, виконувати медичні маніпуляції з діагностичною та лікувальною метою, 

проводити лікувально-профілактичні заходи тощо. 

Зміст компоненти 

Медсестринство в дерматовенерології як навчальна дисципліна: 

- ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін: “Анатомія людини”, “Фізіологія”, “Мікробіологія”, “Фармакологія та медична рецептура”, 

“Основи медсестринства”, “Основи психології та міжособове спілкування”, “Основи профілактичної дисципліни”; 

 - інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній медицині”, “Медсестринство в хірургії”, “Медсестринство в педіатрії”, 

“Медсестринство в акушерстві та гінекології”, “Медсестринство в онкології”, “Медсестринство в сімейній медицині”, “Медсестринство при інфекційних 

хворобах”. 

Головну роль у медсестринському процесі відіграє медична сестра, яка в межах своєї компетенції надає медичні послуги, спрямовані на стабілізацію та 
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зміцнення здоров’я пацієнта, запобігання захворюванням. Вона працює в тісному контакті з пацієнтом для виявлення його потреб, вирішення дійсних і супутніх 

проблем, пов’язаних із патологією. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Медсестринство в дерматології і венерології: навчально-методичний посібник / В.І. Степаненко, А.І. Чоботарь, С.О. Бондарь та ін., 2018. 416 с.  

Додаткова література 

Зайченко М.М., Зайченко Я.О. Шкірні та венеричні хвороби: навч. посіб. до практ. занять. К.: Здоров’я, 2017. 

Медсестринство в дерматології і венерології: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, М.М. Зайченко, Я.О. Зайченко. К.: Медицина, 2011. 

Новосад Л.С., Лабінський Р.С. та ін. Шкірні та венеричні хвороби. навч. посіб. К.: Медицина, 2011. 

Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник. Тернопіль: Учмедкнига, 2011. 

Шегедин М.Б., Нужна Т.О. Дерматологія, венерологія та клінічна оцінка результатів лабораторних досліджень: підручник. К.: Медицина, 2010. 504 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  анатомо-фізіологічні особливості шкіри людини, слизових оболонок, потових і сальних залоз, волосся, нігтів людини; 

⎯  правила особистої медичної безпеки та профілактичні заходи при інфекційних захворюваннях шкіри та венеричних хворобах; 

⎯  визначення, етіологію, класифікацію шкірних та венеричних захворювань; 

⎯  етапи медсестринського процесу: 

І — медсестринське обстеження (скарги пацієнта, анамнестичні дані, об’єктивно); 

ІІ — медсестринський діагноз (перелічені медсестринські діагнози — ознаки захворювання, на які медична сестра може впливати, надавати допомогу 

пацієнтові в межах своєї компетенції); 

ІІІ — планування медсестринських втручань за схемою: 

⎯  підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

⎯  підготовка пацієнта до проведення діагностичних тестів; 

⎯  підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження; 

⎯  спостереження за пацієнтом і вирішення його наявних проблем; 

⎯  виконання призначень лікаря; 

⎯  вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта; 

⎯  навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду; 

IV — реалізація плану медсестринських втручань, у якому розшифровуються всі пункти ІІІ етапу; 

V — оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція; 

⎯  морально-деонтологічні принципи медичного фахівця; 

⎯  чинні накази та інструктивні листи МОЗ України щодо хвороб шкіри та хвороб, що передаються статевим шляхом; 

⎯  правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладах. 

вміти: 

⎯  збирати дані анамнезу захворювання та епідемічного анамнезу; 
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⎯  проводити медсестринське обстеження дерматовенерологічних пацієнтів, медсестринську діагностику, планування та реалізацію медсестринських 

втручань з оцінюванням їхніх результатів та корекцією медсестринської діяльності відповідно до всіх етапів домедсестринського процесу при 

найпоширеніших дерматологічних і венерологічних хворобах; 

⎯  проводити підготовку пацієнтів до взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень та діагностичних тестів; 

⎯  оцінювати результати лабораторних досліджень: норма, патологія; 

⎯  виконувати призначення лікаря; 

⎯  визначати тактильну, больову, температурну чутливість шкіри; 

⎯  оцінювати характер дермографізму; 

⎯  проводити пробу на гідрофільність; 

⎯  володіти навичками очищення ділянки ураження, підготовки шкіри до застосування зовнішніх медикаментозних форм; 

⎯  володіти навичками застосування волого-висихаючих, оклюзійних пов’язок, дерматологічного компресу, збовтувальних сумішей, паст, мазей; 

⎯  характеризувати патологічні елементи висипки на шкірі, слизових оболонках; 

⎯  вести медичну документацію; 

⎯  дотримуватися правил морально-етичних і деонтологічних норм в дерматології; 

⎯  дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час застосування основних засобів у 

медсестринській діяльності та догляду за пацієнтом; 

⎯  знати чинні накази та інструктивні листи МОЗ України щодо хвороб шкіри та хвороб, які передаються статевим шляхом; 

⎯  проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя. 
 

ОК 25 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:закласти фундамент для подальшого засвоєння студентами знань та вмінь з циклу “Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативної 

медицини”, “Громадське здоров’я і громадське медсестринство” тощо. 

Завдання:проведення медсестринського обстеження пацієнта різного віку, виявлення його проблем та членів родини, здійснення догляду та опіку над 

ними відповідно до етапів медсестринського процесу, проведення диспансерного спостереження, реабілітаційних заходів, профілактичної та протиепідемічної 

роботи на дільниці. 

Зміст компоненти 

“Медсестринство в сімейній медицині” як навчальна дисципліна: 

⎯  ґрунтується на вивченні таких дисциплін, як анатомія людини, фізіологія, мікробіологія, основи латинської мови з медичною термінологією, основи 

психології та міжособове спілкування, фармакологія та медична рецептура, ріст і розвиток людини, основи медсестринства, медсестринство у 

внутрішній медицині, медсестринство в педіатрії, медсестринство в хірургії, медсестринство при інфекційних хворобах тощо; 

⎯  інтегрується з такими дисциплінами, як основи профілактичної медицини, медична та соціальна реабілітація тощо. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Сімейна медицина. у 3-х книгах під ред. О.М. Гириної , Л.М. Посишивили. К.: Медицина. 2019. 680 с.  

Додаткова література 

Медсестринство в сімейній медицині: підручник / авт. Т.О. Антропова.  К.: Медицина, 2015. 488 с. 
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Медсестринство в хірургії: навч. посібник / Сабадишин Р.О., Маркович О.В. Практикум. К.: Нова книга. 2017. 360 с. 

Педіатрія /  О. В. Тяжка . К.: Медицина, 2016. 1152 с. 

Медсестринство у внутрішній медицині. Стасишин О.С., Іванів Н. Я., Ткачук Г.П., : за ред. В.В. Стасюк. К.: Медицина. 2017. 536 с. 

Пропедевтика внутрішньої медицини. Яворський О.Г. Медицина. 2016. 552 с. 

Черешнюк Г.С. , Черешнюк Л.В. Організаційні основи загальної практики. Вінниця: Данилюк, 2013. 184 с. 

Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Стародуба Є.М. Сімейна медицина: навчальний посібник. 2-ге вид. Тернопіль: ТДМУ, 2014. 1162 с.  

Епішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 

Заремба С.Ф. Медсестринство в сімейній медицині. К.: Здоров’я, 2001. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці; 

⎯  нормативні документи, які регламентують роботу відділення (амбулаторії) сімейної медицини, чинні накази МОЗ України; 

⎯  етіологію, чинники ризику, класифікацію, клінічні ознаки, стандарти лабораторних та інструментальних обстежень, принципи лікування нозологічних 

форм, які найчастіше трапляються в загальній практиці в межах медсестринської компетенції; 

⎯  вікові аспекти захворювань; 

⎯  ознаки критичних станів та методику надання невідкладної долікарської медичної допомоги; 

⎯  основи медичної етики та деонтології; 

⎯  основи асептики та антисептики; 

⎯  фармакологічну дію найпоширеніших медичних препаратів, методику введення та можливі ускладнення; 

⎯  основні принципи диспансеризації, реабілітації та профілактики найпоширеніших у практиці сімейної медицини захворювань. 

вміти: 

⎯  проводити медсестринське обстеження пацієнта при найпоширеніших у загальній практиці нозологіях; 

⎯  установлювати медсестринський діагноз; 

⎯  виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів медсестринського процесу; 

⎯  надавати невідкладну долікарську медичну допомогу у випадку критичних станів; 

⎯  володіти прийомами реанімації; 

⎯  проводити профілактичну та протиепідемічну роботу на дільниці; 

⎯  брати активну участь у проведенні диспансеризації та реабілітаційних заходів при найпоширеніших захворюваннях; 

⎯  пропагувати медичні та санітарно-гігієнічні знання серед населення дільниці; 

⎯  вести передбачену медичну і медсестринську документацію; 

⎯  дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладах. 
 

ОК 26  – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ, ГЕРІАТРІЇ ТА ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:оволодіння медсестринським процесом при догляді за пацієнтами у похилому і старечому віці та при наданні паліативної та хоспісної допомоги. 

Актуальність вивчення дисципліни пов’язана зі швидкими темпами постаріння населення в Україні та зростанням кількості геріатричних пацієнтів, 
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збільшенням онкологічних захворювань серед населення та висока смертність від них, що потребує геріатричної та паліативної/хоспісної допомоги.  
Завдання:медичні сестри мають бути обізнані з особливостями здійснення медсестринського процесу в геріатричній та паліативній медицині, 

особливостями надання медичної допомоги з урахуванням віку пацієнта, стадіями захворювання. 

Зміст компоненти 

Позалікарняні форми ведення пацієнта з початковими стадіями захворювання, організація тривалого догляду вдома («терапія виходжування, а не 

одужання»), запобігання ятрогенії тощо є основними тенденціями сучасної геріатрії. Прогресування захворювання, розвиток неминучої декомпенсації, значне 

погіршення стану геріатричного пацієнта потребує лікування, спрямованого на зменшення клінічних проявів захворювання та порушень функцій органів і 

систем — паліативної/хоспісної допомоги. Інтегрований підхід до фармакотерапії та опіки над пацієнтом при множинній патології, пізніх стадіях 

невиліковного захворювання варто розглядати як один з оптимальних варіантів вирішення проблем кожного пацієнта зокрема. Одним із важливих аспектів, 

що сприятиме успішній профілактичній і лікувальній роботі з цими категоріями пацієнтів, є формування вмінь у майбутньої медичної сестри щодо 

встановлення психологічного контакту як із самим пацієнтом, так із його родиною. 

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині як навчальна дисципліна:  

- ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін: «Анатомія людини», «Фізіологія», «Мікробіологія», «Фармакологія та медична рецептура», 

«Основи медсестринства», «Основи психології та міжособове спілкування», «Медсестринство в профілактичній медицині» тощо; 

- інтегрується з такими дисциплінами: «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в онкології», 

«Медсестринство в дерматології та венерології», «Медсестринство в сімейній медицині», «Медсестринство в оториноларингології», “Медсестринство в 

офтальмології» тощо. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Паліативно-хоспісна допомога: навчальний посібник. В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська, К.: Медицина. 2021. 328 с. 

Додаткова література 

Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині: підручник за ред. В.С. Тарасюка. К., 2013. 648 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  вікові анатомо-фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому віці; 

⎯  визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем у похилому та старечому віці; 

⎯  особливості клінічних проявів захворювань і гострих станів у похилому та старечому віці; 

⎯  правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження пацієнтів похилого та старечого віку; 

⎯  визначення: «паліативна медицина», «паліативна допомога», «хоспісу»; 

⎯  філософію паліативної медицини; 

⎯  принципи роботи хоспісу; 

⎯  психологічні аспекти паліативної допомоги; 

⎯  соціальні аспекти паліативної допомоги; 

⎯  духовні аспекти паліативної допомоги; 

⎯  етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами; 

⎯  законодавчі та нормативні документи МОЗ України щодо організації та надання геріатричної, паліативної та хоспісної допомоги населенню. 

вміти: 
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⎯  забезпечувати лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний режим у структурних підрозділах лікувально-профілактичних і соціальних 

закладах із надання адекватної медичної допомоги особам похилого та старечого віку;  

⎯  дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі та професійної безпеки; 

⎯  виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта; 

⎯  передбачати потенційні проблеми пацієнта від тривалого застосування ліків; 

⎯  встановлювати медсестринські діагнози при захворюваннях у похилому та старечому віці; 

⎯  складати план медсестринських втручань у разі виявлення геріатричних проблем; 

⎯  виконувати призначення лікаря; 

⎯  виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху «медична сестра»; 

⎯  проводити підготовку пацієнтів та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

⎯  проводити підготовку пацієнтів до комп’ютерної томографії, рентгенологічного, ендоскопічного, УЗД та інших методів обстеження; 

⎯  здійснювати спостереження, моніторування стану окремих органів і систем; 

⎯  здійснювати догляд, опіку над пацієнтами похилого та старечого віку; 

⎯  вести медичну документацію; 

⎯  надавати долікарську та невідкладну допомогу при гострих станах; 

⎯  проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя, спрямованих на 

продовження життя та профілактику розвитку захворювань; 

⎯  здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги з синдромом хронічного болю; 

⎯  здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги інкурабельним онкологічним хворим; 

⎯  здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги хворим із вірусом імунодефіциту та туберкульозу; 

⎯  володіти прийомами профілактики синдрому емоційного вигорання. 
 

ОК 27 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:сформувати у студентів вміння і навички самостійно приймати рішення при загрозливих станах для життя пацієнта в умовах діяльності ФАПу, у 

відділеннях швидкої та невідкладної медичної допомоги, при непередбачених обставинах, вивчити основи охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки 

молодшого медпрацівника установ психіатричного профілю. 

Завдання:підготовка медичних сестер, яка ефективно поєднує теоретичні знання по психіатрії з поглибленими та вдосконаленими практичними 

уміннями та навичками з невідкладних станів, набутих у процесі вивчення психіатрії та наркології. 

Зміст компоненти 

У зв’язку з реорганізацією системи охорони здоров’я в Україні гостро постає питання про якісно нову підготовку медичних сестер. Як найближчий 

помічник лікаря в його повсякденній роботі, медична сестра повинна мати глибоку фундаментальну освіту. У вивченні психічних хвороб значна увага 

приділяється механізмам розвитку психічних хвороб, клінічним проявам і перебігу захворюваннь, профілактики і лікування пацієнтів навчанню майбутніх 

медичних сестер ефективно оцінювати стан пацієнта, визначати його проблеми та встановлювати діагноз.  

Навчальні ресурси 

Основна література 

Погорєлов І.І.,Сезін С.Ю. Медсестринство в психіатрії і Медсестринство в психіатрії та наркології, К.: Медицина, 2018. 238с. 
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Додаткова література 

Психіатрія і наркологія: підручник, І.І. Погорєлов, О.Д.  Манаєнкова К.: Медицина, 2018. 326 с. 

«Наркологія», підручник/ За ред. Є.А. Бабаян, М.Х. Гонопольский.К.: Медицина, 2010. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

- основні положення загальної психопатології.  

- етіологію, клінічні прояви, профілактику найпоширеніших психічних хвороб; 

- особливості лікування психічнохворих та догляд за ними;  

- законодавчі і нормативні документи, що стосуються системи охорони здоров’я, обережні і безпечні технологічні прийоми виконання процедур та маніпуляцій, 

заходи щодо запобігання стресам і поліпшення умов праці. 

вміти: 

- обстежувати психічнохворих;  

- виявляти основну психіатричну симптоматику;  

- надавати невідкладну долікарську допомогу психічнохворим;  

- забезпечувати транспортування та догляд за хворими;  

- виявляти динамічні зміни в психічній діяльності, поведінці хворих;  

- проводити психопрофілактичну роботу з родичами хворих.  
 

ОК 28 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В НЕВРОЛОГІЇ» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:навчити студентів умінню правильно клінічно мислити, правильно оцінювати стан пацієнта, досконало володіти технікою сестринських 

маніпуляцій, складати план медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювати його результати, орієнтуватися в патології нервової системи, вибрати 

правильну тактику під час надання невідкладної долікарської допомоги в неврології, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя. 

Завдання:приділити увагу практичним навичкам, вихованню у студентів спостережливості, відповідальності, чуйності, співчуття, милосердя, 

тактовності — необхідних якостей для спілкування з пацієнтом. 

Зміст компоненти 

Мета сестринського процесу полягає в тому, щоб підтримувати здоров’я, запобігати захворюванням, сприяти поліпшенню стану, одужанню та 

відновленню здоров’я пацієнта. 

Сучасні вимоги до рівня освіти медичної сестри передбачають культуру мислення, уявлення про роль наукового пізнання, знання основ психології, 

етики, деонтології, володіння комунікативними навичками. Знання та вміння студенти засвоюють з позицій ролі та завдань медичної сестри в лікувально-

діагностичному процесі, а також універсальних потреб людини згідно з моделлю Верджінії Хендерсон. Реформа медсестринства в Україні передбачає не тільки 

виконання медичною сестрою залежних та взаємозалежних функцій (виконання призначень лікаря, робота медичної сестри в бригаді), а й незалежних 

функцій — сестринського процесу — висококваліфікованого догляду та допомоги пацієнту. 

Навчальні ресурси 

Основна література 
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Кареліна Т.І., Касевич Н.М. Неврологія, К.: Медицина,2018. 267 с. 

Додаткова література 

Неврологія:підручник / За ред. Григорова І.А, Соколова Л.І., Герасимчук Р.Д., К.: Медицина, 2020. 432 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  роль і місце неврологічної науки серед інших наук медичної галузі; 

⎯  анатомо-фізіологічні особливості нервової системи;  

⎯  роль нервової системи в діяльності організму та її основні функції; 

⎯  сучасні клінічні дані про нозологічні форми неврологічних захворювань; 

⎯  основні та додаткові методи обстеження неврологічних хворих; 

⎯  основні принципи лікування пацієнтів неврологічного профілю; 

⎯  основні аспекти спостереження за пацієнтом з метою запобігання або виявлення неврологічної патології на ранніх стадіях розвитку; 

⎯  основні аспекти надання долікарської медичної допомоги при гострих і хронічних захворюваннях нервової системи, первинної і вторинної профілактики 

та запобігати рецидивам; 

⎯  соціально-реадаптаційні, трудові аспекти та норми захисту прав та інтересів неврологічних пацієнтів; 

⎯  основні законодавчі акти та нормативні документи під час роботи з пацієнтами неврологічного профілю.  

вміти: 

⎯  застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби; 

⎯  здійснювати сестринський процес у неврології; 

⎯  документувати всі етапи сестринського процесу; 

⎯  оцінювати результати догляду за пацієнтом; 

⎯  володіти технікою сестринських маніпуляцій; 

⎯  надавати долікарську допомогу при невідкладних станах; 

⎯  володіти навичками міжособового спілкування; 

⎯  вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю. 
 

ОК 29 – «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГРОМАДСЬКЕ МЕДСЕСТРИНСТВО» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: надати можливість студентам вивчити основні проблеми, які стосуються формування, збереження і зміцнення здоров’я здорових людей та 

профілактики найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей. 

Завдання: приділіти увагу формуванню, збереженню та зміцненню здоров’я здорових людей, а не лише діагностиці та лікуванню пацієнтів. 

 

Зміст компоненти 

Працюючи на педіатричних, терапевтичних чи сімейних територіальних дільницях, амбулаторно-поліклінічних закладах системи первинної медико-

санітарної допомоги, громадські медичні сестри разом з лікарями не лише надають лікувально-профілактичну допомогу, а й сприяють збереженню та 
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зміцненню здоров’я здорових людей різних вікових груп. Вони активно проводять первинну та вторинну профілактику найпоширеніших захворювань серед 

дорослих і дітей. Усе це сприяє формуванню громадського здоров’я територіальних громад і підвищенню якості життя людей. 

“Громадське здоров’я та громадське медсестринство” як навчальна дисципліна: 

⎯  ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін: “Анатомія людини”, “Фізіологія”, “Патоморфологія та патофізіологія”, “Мікробіологія”, “Основи 

профілактичної медицини”, “Основи психології та міжособове спілкування”, “Фармакологія та медична рецептура”, “Ріст і розвиток людини” тощо; 

⎯  інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній медицині”, “Медсестринство в педіатрії”, “Медсестринство в акушерстві та 

гінекології”, “Основи медсестринства”, “Медсестринство в інфектології” тощо. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Громадське здоров’я і громадське медсестринство: підручник. 3-тє вид. / За ред. Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин і Б.Б. Лемішка. К.: Медицина, 2018.234 с.  

Додаткова література 

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. К.: Здоров’я, 2010, 248 с. 

Гжегоцький М.Р., Федоренко В.І., Штабський Б.М. Нариси профілактичної медицини. Львів: Медицина і право, 2011.408 с. 

Інтернет-сайти: referatu.com.ua, www.medbook.lviv.ua, doktor.ru 

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  основні визначення та поняття (валеологія, валеометрія, громадське здоров’я тощо); 

⎯  основні методи та етапи диспансеризації, групи здоров’я; 

⎯  основні методи діагностики вагітності; 

⎯  патронаж новонароджених у домашніх умовах; 

⎯  методику грудного, змішаного, штучного вигодовувань; 

⎯  основні етапи введення прикормів; 

⎯  календар профілактичних щеплень; 

⎯  суть захворювань, основні клінічні форми та їх прояви, перебіг, медсестринська діагностика, ускладнення; 

⎯  методи первинної та вторинної профілактики; 

⎯  принципи медичної деонтології та етики, необхідні в повсякденній фаховій, валеологічній і профілактичній діяльності громадської медичної сестри; 

⎯  правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в практичній діяльності. 

вміти: 

⎯  формувати, зберігати і зміцнювати індивідуальне та громадське здоров’я; 

⎯  формувати комплекси валеологічних заходів для конкретних здорових людей різного віку на основі діагностики рівня здоров’я (валеометрії); 

⎯  збирати анамнестичні дані щодо з’ясування рівня здоров’я здорових і визначення чинників ризику виникнення певних захворювань у здорових людей 

та дітей; 

⎯  проводити медсестринське обстеження здорових людей та хворих; 

⎯  проводити медсестринську діагностику рівня здоров’я здорових, планування та реалізацію медсестринських втручань з оцінюванням їх 

результативності та корекцією; 

⎯  володіти методикою проведення практичних навичок валеометрії та медсестринської діагностики захворювань; 

http://referatu.com.ua/
http://www.medbook.lviv.ua/
http://doktor.ru/
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⎯  проводити вторинну профілактику з метою збереження певного рівня здоров’я та підвищення якості життя пацієнтів на хронічні недуги з використанням 

залишкового рівня здоров’я;  

⎯  дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в практичній діяльності. 
 

 

ОК 30 – «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:проведення обстежень пацієнтів з відповідним оцінюванням отриманих результатів, участь у проведенні загального та місцевого знеболювання, 

відпрацювання етапів медсестринського процесу у разі невідкладних станів.  

Завдання:програма передбачає вивчення гострої ниркової та гострої печінкової недостатності. Особлива увага звертається на дотримання правил 

техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного режиму у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, 

при проведенні знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. 

Зміст компоненти 

“Анестезіологія та реаніматологія” як навчальна дисципліна: 

- ґрунтується на вивченні студентами таких дисциплін, як анатомія людини, фізіологія, патоморфологія і патофізіологія, мікробіологія, основи профілактичної 

медицини, основи психології та міжособове спілкування, фармакологія та медична рецептура тощо; 

- інтегрується з такими дисциплінами, як медсестринство в хірургії, медсестринство в отоларингології, медсестринство у внутрішній медицині, медсестринство 

в педіатрії, медсестринство при інфекційних хворобах, медсестринство в акушерстві та гінекології, основи медсестринства тощо. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія:  навчальний посібник / А.А. Ілько. 2-е видання 

К.: Медицина, 2018. 256 с. 

Додаткова література 

Л.Я.Ковальчук, В.В. Гнатів, М.Д. Бех, А.М. Панасюк Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів: навчальний посібник. Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2017. 199с.  

 

Палій Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. К.: Медицина. 2011. 232 с. 

 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 
⎯  організацію роботи анестезіолого-реаніматологічного відділення; 

⎯  дію основних анестетиків; 

⎯  стадії ефірного наркозу; 

⎯  види загального та місцевого знеболювання; 

⎯  ознаки клінічної та біологічної смерті; 
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⎯  етапи серцево-легеневої та церебральної реанімації; 

⎯  ознаки постреанімаційного періоду; 

⎯  клінічні ознаки та невідкладну допомогу при непритомності, колапсі; 

⎯  клінічні прояви та невідкладну допомогу при різних видах шоку: геморагічному, травматичному, анафілактичному, опіковому, токсико-інфекційному, 

гемотрансфузійному, кардіогенному; 

⎯  клінічні ознаки та невідкладну допомогу при гострій серцевій недостатності: правошлуночковій та лівошлуночковій; 

⎯  клінічні прояви та загальні методи лікування гострої дихальної недостатності; 

⎯  невідкладну допомогу при різних видах утоплення; 

⎯  класифікацію отрут, клінічні ознаки гострих екзогенних отруєнь, загальні принципи лікування; 

⎯  клінічні ознаки та невідкладну допомогу при гіпоглікемічній і гіперглікемічній комах; 

⎯  клінічні ознаки та принципи інтенсивної терапії гострої ниркової та гострої печінкової недостатності; 

⎯  невідкладну допомогу при гіпертермічному та судомному синдромах; 

⎯  правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного режиму у відділеннях реанімації 

та інтенсивної терапії, при проведенні знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. 

вміти: 

- забезпечувати прохідність дихальних шляхів; 

- проводити штучну вентиляцію легень; 

- проводити непрямий масаж серця; 

- проводити серцево-легеневу реанімацію (один, два реаніматори); 

- підготувати дефібрилятор до роботи; 

- підготувати набір для інтубації трахеї; 

- підготувати набір для катетеризації магістральних судин; 

- виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра медична”; 

- надавати невідкладну допомогу при критичних станах; 

- виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів медсестринського процесу; 

- стерилізувати дихальну апаратуру; 

- підготувати робоче місце медсестри-анестезиста; 

- забезпечувати догляд за пацієнтами в термінальному стані; 

- володіти методами підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

- заповнювати карту індивідуального спостереження за пацієнтом; 

- заповнювати та вести медичну і медсестринську документацію; 

- дотримуватися принципів медичної етики та деонтології; 

- дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного режиму у 

відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, при проведенні знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. 
 

ОК 31 – «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 
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Мова викладання                                     Українська 

Мета:вивчення нових напрямів реабілітації, співпрацю з громадськими організаціями, розвиток санаторно-курортної служби в Україні, окремі сучасні 

напрями фізіотерапії. 

Завдання:засвоєння техніки та методик проведення електропроцедур, лікувальної фізкультури, масажу тощо;вирішення проблем пацієнта, складання 

та реалізація плану медсестринських втручань, повернення здоров’я і працездатності, зниження до мінімуму випадків інвалідності тощо. 

Зміст компоненти 

“Медична та соціальна реабілітація” як навчальна дисципліна: 

⎯  базується на попередньо вивчених дисциплінах: “Анатомія людини”, “Фізіологія”, “Основи психології та міжособове спілкування”, “Фармакологія та 

медична рецептура”, “Основи медсестринства”; 

⎯  інтегрується з такими дисциплінами: “Основи профілактичної медицини”, “Медсестринство у внутрішній медицині”, “Медсестринство в педіатрії”, 

“Медсестринство в хірургії”; 

⎯  закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань та вмінь з циклу “Медсестринство в сімейній медицині”, “Медсестринство в 

геріатрії та геронтології”, “Громадське здоров’я та громадське медсестринство” тощо. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Самойленко В.Б. Медична і соціальна реабілітація: підручник; В.Б. Самойленко, Н.П. Яковенко, І.О. Петрешев. 2 вид. перероблено і доповнено, 2018. 464 с. 

Медична та соціальна реабілітація: навчальний методичний посібник. С.С. Сапункова, Л.О. Піц, К.: Медицина, 2018. 280 с. 

Додаткова література 

Медична та соціальна реабілітація: навчально-методичний посібник / С.С. Сапункова, Л.О. Піц, А.Ф. Гутніцька та ін., 2018 

Мисула І.Р., Левицька Л.В., Вакуленко Д.В. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві. Тернопіль: ТДМУ, 2015. 444с.  

Порада А.М., Солодовник О.В., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної реабілітації: навч. посібник. 2-е вид. К.: Медицина, 2008. 248 с. 

Козак Д.В., Давибіда Н.О. Фізична реабілітація та основи здорового способу життя. Тернопіль. Укрмедкнига. 2015. 199 с. 

Вакуленко Л.О. Основи фізичної реабілітації. Тернопіль: ТНПУ. 2013. 234 с.  

Порада А.М,, Порада О.В. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль: підручник. К.: Медицина. 2011. 296 с.  

Вакуленко Л.О., Прилуцький З.П., Вакуленко Д.В. Основи массажу. Тернопіль:ТНПУ, 2013. 132 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки у реабілітаційних відділеннях і при роботі з 

фізіотерапевтичною апаратурою. Заходи безпеки при роботі з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом; 

⎯  права та обов’язки медичних сестер профільних відділень; 

⎯  техніку та методику проведення електропроцедур; 

⎯  фізіологічну та лікувальну дію на організм фізичних чинників; 

⎯  покази та протипоказання до призначення фізіотерапевтичних процедур; 

⎯  критерії вибору пацієнтів для санаторно-курортного лікування; 

⎯  основні засоби та форми лікувальної фізичної культури; 

⎯  основні та допоміжні прийоми класичного масажу; 

⎯  засоби та заходи соціальної, педагогічної, професійної, психологічної реабілітації; 
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⎯  чинні накази та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність медичної сестри відділення реабілітації та фізіотерапії. 

вміти: 

⎯  дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму, професійної безпеки у реабілітаційних відділеннях і при 

роботі з фізіотерапевтичною апаратурою, апаратами, що працюють під тиском,балонами з газом; 

⎯  проводити медсестринське обстеження пацієнтів терапевтичного, хірургічного, неврологічного, педіатричного, геріатричного профілів, які підлягають 

реабілітації; 

⎯  оцінювати стан здоров’я пацієнта для призначення електропроцедур, як реабілітаційного чинника; 

⎯  надавати невідкладну допомогу пацієнтам при ураженні електричним струмом; 

⎯  проводити медсестринське обстеження пацієнтів для визначення показів та протипоказів до гідропатичних процедур; 

⎯  володіти методиками проведення водо- та теплолікувальних процедур; 

⎯  призначати мінеральні лікувальні води при різних захворюваннях; 

⎯  проводити медсестринське обстеження та оцінювати стан пацієнта для визначення показів та протипоказання до реабілітації в санаторіях; 

⎯  використовувати засоби лікувальної фізкультури для фізичної реабілітації пацієнтів; 

⎯  складати комплекс вправ залежно від захворювання та ступеня втрати функціональної здатності; 

⎯  проводити заняття лікувальної фізкультури з пацієнтом;  

⎯  оцінювати реакцію організму на фізичне навантаження; 

⎯  проводити масаж; 

⎯  виконувати обов’язки медичної сестри реабілітаційного відділення всіх рівнів і профілів; 

⎯  проводити санітарно-освітню роботу в реабілітаційному відділенні та з окремими пацієнтами, їх рідними та близькими; 

⎯  вести затверджену та медсестринську документацію у відповідності до вимог діючих наказів МОЗ України. 
 

ОК 32 – «ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТА МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» 

 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:актуальність вивчення предмета зумовлена змінами, що відбулися внаслідок реорганізації і розбудови Збройних сил України, зміною поглядів на 

ведення бойових дій, застосування сучасних видів зброї, накопиченням досвіду роботи військово-медичної служби під час виникнення локальних воєнних 

конфліктів, надання першої медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій. 

Завдання:усі питання військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій повинні вивчатися з урахуванням знань і практичних 

навичок, отриманих студентами з інших навчальних дисциплін, насамперед з анатомії та фізіології людини, хірургії, терапії, фармакології, гігієни, епідеміології 

та інфекційних хвороб. 

Зміст компоненти 

У локальних воєнних конфліктах, під час надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час важлива роль у своєчасному наданні медичної допомоги 

пораненим та хворим належить молодшому та середньому  медичному персоналу. 

Наскільки своєчасно, правильно і чітко буде надано першу медичну допомогу, настільки підвищуються шанси щодо збереження життя та успішного 

лікування поранених і хворих на подальших етапах медичної евакуації. 

Навчальні ресурси 

Основна література 
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Військово-польова хірургія: підручник для студ. закл. вищої освіти з медичними спеціальностями / за ред. Коріка В.Є. К. : Центр учбової літератури, 2018.352 

с. 

Додаткова література 

Військово-медична підготовка. Гут Т.М., Гут Р.П. К.: Медицина, 2017. 303 с. 

Практикум з військово-медичної підготовки. Гут Т.М. К.: Здоров’я, 2010. 92 с. 

Пашко К.О.,Герасимів І.М. Військово-медична підготовка. Т.: Укрмедкнига, 2010. 280 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час; 

⎯  основи організації лікувально-евакуаційних заходів у військах; 

⎯  завдання та структуру організації Державної служби медицини катастроф; 

⎯  особливості та медично-тактичні характеристики різного виду аварій, стихійних лих;  

⎯  принципи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в системі Державної служби медицини катастроф, особливості організації лікувально-

евакуаційних заходів в осередках масового ураження; 

⎯  принципи надання медичної допомоги пораненим та хворим під час бойових дій та при надзвичайних ситуаціях. 

вміти: 

⎯  надавати та організувати першу медичну допомогу пораненим і ураженим в умовах бойової обстановки; 

⎯  організовувати медичне забезпечення роти та при різних видах бойових дій; 

⎯  надавати першу медичну і долікарську допомогу в осередках надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час; 

⎯  користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, а також засобами індивідуального медичного захисту; 

⎯  надавати першу медичну допомогу в разі отруєння сильнодіючими отруйними речовинами; 

⎯  працювати в складі бригад і загонів екстреної медичної допомоги в осередках масового ураження. 

 

 

ОК 33 - «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

Тип компоненти                                    Обов’язкова 

Мова викладання                                     Українська 

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення 

оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки 

праці на робочих місцях. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної 

діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах 

професійної діяльності. 

Основні загальнокультурні та професійні компетенції 

В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці» молодші спеціалісти та бакалаври з відповідних спеціальностей та напрямів підготовки 

повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі 
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основні загальнокультурні та професійні компетенції з охорони праці: 

Загальнокультурні компетенції 
● здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності; 

● володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу. 

Професійні компетенції. 

в виробничо-технологічній діяльності: 

● обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі діяльності); 

● ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці на робочому місці, у виробничому колективі; 

● проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

● проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності; 

● здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

● методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу); 

в проектно-конструкторській діяльності: 

впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних 

та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

Зміст компоненти 

Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи охорони праці. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Профілактика. травматизму та професійних 

захворювань. Основи фізіології та гігієни праці.    Повітря робочої зони. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук. 

Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. Випромінювання оптичного діапазону. Іонізуюче випромінювання. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень. Основи виробничої безпеки.  Загальні вимоги безпеки. Електробезпека. Основи 

пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

Навчальні ресурси 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

Закон України «Про охорону праці».  

Кодекс законів про працю України  

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».  

Закон України «Про пожежну безпеку».  

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».  

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності».  

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)  

у сфері господарської діяльності».  

Література 

Основна 

1. Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін., К.: Медицина, 2021, 488 с. 
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Додаткова  

2. Тарасюк, В.С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська. К.: Медицина, 

2015. 520 с. 

3. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 12-40 с. 

4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Практикум: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2009. 540 с. 

5. Інформаційне джерело Держгірпромнагляду. URL: http://www.dnop.kiev.ua. 

Інформаційне джерело Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. URL: http://www.mon.gov.ua. 

6. Інформаційне джерело Міністерства надзвичайних ситуацій України. URL: http://www.mns.gov.ua.   

7. Інформаційне джерело Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. URL: 

http://www.social.org.ua. 

8. Інформаційне джерело Верховної Ради України. URL: http://portal.rada.gov.ua.  

9. Інформаційно-пошукова правова система Нормативні акти України (НАУ) URL: http://www.nau.uа. 

 

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ  

 

ВК 1 - «ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ  ЗНАНЬ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

 

Мета викладання компоненти є формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, про роль медицини у ствердженні сенсу 

людського буття, розуміння сучасного стану медицини та передбачення перспектив її розвитку. 

Завдання вивчення компоненти полягає в тому, щоб ознайомити студентів з історичним та логічним методами дослідження, методом сходження від 

абстрактного до конкретного, що є необхідною умовою пізнання та клінічної практики у медицині. Розкрити закономірності розвитку людини як головного 

об’єкта дослідження та медичного впливу, навчити знаходити головні ланки причинно-наслідкових зв’язків і відрізняти їх від побічних як у матеріальних, так 

і в духовних процесах; простежити закономірності об’єктивації й матеріалізації ідей на прикладах діяльності зарубіжних та вітчизняних діячів науки та 

практики, виробити навички аргументації власних переконань. 

Зміст компоненти 

Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві. Філософія і медицина Стародавнього світу. Філософія і медицина Середньовіччя та епохи 

Відродження. Німецька класична філософія та марксизм. Філософія ХІХ—ХХ ст. Філософська думка в Україні. Філософський зміст проблеми буття. Проблема 

свідомості у філософії та медицині. Діалектика — філософська основа медицини. Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та 

структурності в медицині. Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання. Філософський підхід до розуміння людини. Філософські проблеми 

медицини. Духовне життя суспільства. 

Навчальні ресурси 

Основна 

Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. 3-є вид., переробл. та допов.  К.: Медицина, 2018. 216 с. 

Додаткова  

Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій: навч. посіб. Львів, 2015. 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.social.org.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
about:blank
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Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. Новий світ, 2015. 

Попов М.В. Філософія: підручник. К.: Медицина, 2017. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 

⎯  основні закономірності розвитку природи та суспільства, медицини як галузі людської діяльності; 

⎯  етапи становлення та розвитку філософії і медицини в зарубіжних країнах та в Україні; 

⎯  головні проблеми диференціації та інтеграції наук про людину як цілісність; 

⎯  суть діалектичного мислення, творчого аналізу, явищ дійсності; 

⎯  основи процесу наукового пошуку, форми і методи наукового пізнання; 

⎯  структуру та суть людської практики, місце медичної діяльності в оздоровленні та розвитку суспільства; 

вміти: 

⎯  об’єктивно, на наукових засадах аналізувати будь-які, у тому числі, нестандартні, явища й процеси, причинно-наслідкові зв’язки дійсності; 

⎯  визначати місце та роль певного факту у формуванні статусу людини, сенсу діяльності медика, медицини майбутнього; 

⎯  розумітися на суті нозологізму, гіпократизму та неогіпократизму як крайнощів, які здатні спричинити неадекватні практичні дії медика; 

⎯  орієнтуватися у системі зв’язків медицини і філософії, розуміти їх значення для формування особистості; 

⎯  розумітися на релігійно-філософських основах східних систем самооздоровлення; 

⎯  вміти визначати роль соціальних детермінацій у формуванні психічного здоров’я та виникненні психічних розладів; 

⎯  визначати сенс соціальних цінностей у системі медичної діяльності; 

⎯  застосовувати знання законів і категорій діалектики для аналізу валеологічних і патологічних, санологічних проблем хвороби. 

 

ВК 2 - «СОЦІОЛОГІЯ» 

Тип компоненти                                      Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти сформувати у студентів погляди на суспільство як на складний, але цільний і динамічний організм, та на своє місце як 

людини і як фахівця в суспільній системі. 

Завдання вивчення компоненти сприяти формуванню світоглядних позицій і переконань щодо ролі медицини та медичного працівника в суспільстві. 

Зміст компоненти 

Соціологія як наука. Методика проведення соціологічних досліджень. Суспільство як соціальний організм. Особистість. Соціалізація особистості. 

Соціологія економіки. Соціологія праці. Управління трудовим колективом. Соціологія політики. Етносоціологія. Соціологія релігії. Соціологія сім’ї. Гендерні 

відносини. Соціологія медицини та здоров’я. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Соціологія: навчальний посібник / О. В. Горпинич, О. Ю. Клименко, Л. М. Москаленко, М. С. Труш, В. Ф. Ятченко. К.: ДУТ, 2019. 235 с. 

Додаткова література 

Вербець В.В. Соціологія. Курс лекцій: навч. посіб. К., 2017. 

Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія: навч. посіб. К., 2017. 

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс. К., 2015. 
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Соціологія: підручник / За ред. В.Г. Городяненка. К., 2015. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
⎯  основні етапи розвитку соціологічної думки і сучасні напрями її розвитку; 

⎯  визначення суспільства як соціальної реальності і цілісної саморегулюючої системи; 

⎯  основи соціальної диференціації та вплив її на людину; 

⎯  основні соціальні інститути, що забезпечують розвиток суспільства; 

⎯  механізми виникнення і способи розв’язання соціальних конфліктів; 

⎯  соціальну суть особистості, поняття соціалізації; 

⎯  соціальну суть праці; 

⎯  соціальні відносини, які формуються в трудовому колективі; 

⎯  теоретичні основи механізмів функціонування демократії; 

⎯  суть етнічних процесів та міжетнічних відносин; 

⎯  вплив релігії на суспільне життя; 

⎯  значення шлюбних відносин та сімейного життя для людини і суспільства; 

⎯  роль у суспільстві медицини як соціального інституту; 

⎯  зв’язок медицини з іншими соціальними інститутами та галузями суспільного життя; 

⎯  соціальні моделі системи охорони здоров’я; 

⎯  методику проведення соціологічних досліджень в медичній галузі; 

вміти: 

⎯  аналізувати явища соціального життя; 

⎯  орієнтуватися у системі зв’язків медицини та соціального життя; 

⎯  визначати роль соціальних впливів на здоров’я людини; 

⎯  орієнтуватися в реаліях економічного та політичного життя сучасного суспільства; 

⎯  проводити зрівняльний аналіз існуючих систем охорони здоров’я; 

⎯  підготувати і провести соціологічне дослідження; 

 

ВК 3 - «ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними 

Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування в них високого рівня правової свідомості та правової 

культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній медичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, 

вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі. 

Завдання вивчення компоненти надати студентам систематичні знання з юридичних наук. Засвоєння специфічної фахової термінології, певного 

правового мінімуму знань з конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, медичного права України — неодмінна 
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передумова майбутньої професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного економічного життя. 

Зміст компоненти 

Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія. Основи конституційного права України. Права та обов’язки 

медичних працівників. Захист прав пацієнта. Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я. Основи 

цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного працівника. Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних 

працівників. Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я. Основи сімейного права. Медично-правові проблеми штучного 

запліднення. Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення. Основи фінансового права України. 

Державна система медичної допомоги, її фінансування. Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної 

підприємницької діяльності. Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Чеховська І. В. Медичне право : навч. посіб. / І. В. Чеховська ; Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2020. 480 с.  

Медичне право України: підручник / С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, І.Я. Сенюта; за заг. ред. проф. С.Г. Стеценка. К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова 

єдність”, 2018.  

Додаткова література 

Брецко Ф.Ф. Основи держави і права: навч. видання в 2-х кн. Ужгород: Закарпаття, 2018.  

Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. К.: Наук. думка, 2015. 

Болотіна Н.Б. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів. К.: ВД. 2015.  

Братанюк Л.Є. Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник. К.: Медицина, 2017.  

Правознавство: навч. посіб. / За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломієць. К.: Істина, 2017. 

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
⎯  головні загальнотеоретичні поняття галузей цивільного, трудового, сімейного, адміністративного, господарського та карного права, їх тлумачення та 

категорії; 

⎯  завдання, мету та основні положення (принципи), відповідно до яких здійснюються цивільні, трудові, сімейні, адміністративні, господарські, медичні 

та карні правовідносини в Україні; 

⎯  основні правила та процедури прийняття рішень та складання для їх закріплення відповідних документів з усіх питань, що виникають під час їх 

розгляду; 

вміти: 

⎯  своєчасно та правильно виявляти, перевіряти та оцінювати докази та фактичні обставини, які виникають у процесі практичної роботи та життя; 

⎯  правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх фактичного застосування; 

⎯  приймати законні, обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають повсякденно в реальному житті; 

⎯  набути твердих навичок з використання отриманих знань у стандартних ситуаціях — під час виконання вправ, розв’язання задач, аналізу навчальних 

тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильні рішення. 

 

ВК 4- «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» 
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Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти розкрити перед студентами найважливіші закономірності складного процесу розвитку культури, вивчення здобутків 

української культури, яка тисячоліттями складалася на землі України. Дослідити взаємозв’язки і взаємовплив української культури і культури народів світу, 

показати формування української національної свідомості й української ментальності. 

Завдання вивчення компоненти отримати знання про духовні та естетичні цінності світової цивілізації, про культуру як багатопланове, суспільно-

історичне явище з її специфічними нормами, жанрами, видами, напрямами. Враховуючи специфіку медичних навчальних закладів, компонента передбачає 

ознайомлення студентів із надбаннями вітчизняної та світової медичної науки. Медицина розглядається як складова частина світової культури, як своєрідний 

показник рівня розвитку людської цивілізації. 

Зміст компоненти 

Культурологія як наука. Поняття про культуру. Культура Стародавнього світу. Культура стародавньої України. Культура Київської Русі. Культура 

Середньовіччя. Українська культура XIV — першої половини XVII ст. Культура епохи Відродження. Культура Нового часу. Українська культура XVII—

ХVІІІ ст. Українська культура XIX — початку XX ст. Зарубіжна культура ХІХ — початку ХХ ст. Культурний розвиток України в 20—30-х роках ХХ ст. 

Зарубіжна культура 20—30-х роках XX ст. Розвиток української та зарубіжної культури в другій половині XX ст. Відродження та перспективи розвитку 

української культури на сучасному етапі. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Козира  Є.В.  Культурологія: навчальний  посібник. 2018. 352 с.  

Додаткова література 

Культурологія: теорія та історія  культури: навч. посіб. 2-ге вид.; за ред. І.І. Тюрменко. К.: Центр навч. л-ри, 2018.  

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
⎯  предмет, мету його вивчення, завдання і значення курсу; 

⎯  загальні відомості про культурний процес; 

⎯  особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети; 

⎯  досягнення в різних галузях духовної культури; 

⎯  художні стилі і шедеври культури; 

⎯  види і жанри мистецтв, їхню мову; 

⎯  найважливіші етапи в розвитку медицини та видатних діячів української медичної культури; 

⎯  провідних діячів науки і культури, які визначають характер і особливості культури тієї чи іншої епохи; 

⎯  роль національної культури в утвердженні і розвитку незалежної України; 

вміти: 

⎯  аналізувати явища духовного життя, визначати природу різних жанрів художньої творчості й видів мистецтва, орієнтуватися в багатому світі духовної 

культури; 

⎯  розрізняти особливості світобачення кожної культурно-історичної епохи; 

⎯  аналізувати культурний розвиток України в різні історичні періоди, давати порівняльну характеристику вітчизняної та зарубіжної культури; 

⎯  збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, систематично працювати над вдосконаленням культурно-освітніх знань. 
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ВК 5 - «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти формувати у молодих спеціалістів економічне мислення, адекватне до специфіки соціально-економічних перетворень, 

що дасть змогу з нових світоглядних, концептуальних позицій усвідомити наявні та гіпотетичні суперечності життя й використовувати їх у майбутній 

практичній діяльності. 

Завдання вивчення компоненти допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в економіці України, проблеми перехідної економіки, 

зорієнтуватись у виборі ефективного управлінського рішення, набути первинних навичок раціональної економічної поведінки. 

Зміст компоненти 

Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання. Економічні потреби і виробництво. Економічна система та її зміст. Сутність відносин 

власності. Товарне виробництво. Товар. Ринок в економічній системі суспільства. Інфраструктура ринку. Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей. 

Підприємництво і підприємство (фірма). Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента. Виробництво, розподіл і використання національного доходу. 

Економічне зростання. Фінансова система. Держава у ринковій економіці. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Основи економічної теорії: підручник. Т. М. Камінська. 2-ге видання. К.: Медицина. 2018. 232 с.  

Додаткова література 

Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2016.  

Злупко С.М. Історія економічної теорії: підручник. К., 2015. 

Баб’як М.М., Пешенкова Л.А., Рібчук А.В. Економічна теорія: навч. посіб. / М.М. Баб’як, Л.А. Пешенкова, А.В. Рібчук.  К., 2017. 

Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. К.: ЦНЛ, 2016 

Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: навч. посіб. К., 2016.  

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
⎯  основний зміст усіх розділів економічної теорії; 

⎯  доцільність і можливість застосування отриманих знань у господарській діяльності; 

⎯  суть основних економічних явищ і процесів; 

⎯  особливості розвитку ринкової економіки в Україні; 

⎯  економічні механізми, які визначають суб’єктів господарювання і суб’єктів освіти і медицини; 

⎯  основи організації фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я; 

⎯  мати уявлення про фактори, які впливають на розвиток економічних процесів у медицині; 

⎯  зміст основних категорій, законів і процесів ринкової економіки; 

⎯  суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання; 

⎯  ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки; 

⎯  особливості сучасного стану вітчизняної економіки, реформування відносин власності в галузі охорони здоров’я; 
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⎯  зміст основних пропорцій, процесів і ситуацій на мікрорівні, розбиратися в чинниках макроекономічної рівноваги і макродинаміці, представляти 

механізм та причини інфляції та безробіття; 

вміти: 

⎯  самостійно аналізувати, розуміти і знаходити напрямки вирішення складних економічних проблем у галузі охорони здоров’я; 

⎯  оцінювати результати господарчої діяльності підприємств медичного комплексу; 

⎯  робити обґрунтовані висновки із проведеного аналізу; 

⎯  використовувати методи економічної науки в своїй професійній та організаційно-соціальній діяльності, виявляти проблеми економічного характеру, 

пропонувати методи їх вирішення і оцінювати очікуваний результат; 

⎯  орієнтуватися в питаннях функціонування економіки; 

⎯  орієнтуватись в проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної та банківської системи господарства; 

⎯  приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань під час виконання своїх професійних обов’язків; 

⎯  представляти закономірності економічної поведінки ринкових суб’єктів (продавців і покупців, фірм-виробників і споживачів у галузі охорони здоров’я 

тощо). 

⎯  володіти категоріальним апаратом мікро- і макроекономіки на рівні розуміння і вільного відтворення; 

⎯  володіти методикою проведення економічного аналізу; 

⎯  володіти методами моделювання економічних процесів і явищ у медицині; 

⎯  основами комп’ютерного моделювання для відображення різних медичних взаємозв’язків і результатів; 

⎯  володіти особливостями аналізу різних ланок розвитку галузі охорони здоров’я. 

 

ВК 6 – «БОТАНІКА» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Метою ботаніки як навчальної дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою є набуття студентами соціально-особистісних та 

загальнонаукових компетенцій: екологічна грамотність; базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для засвоєння професійних дисциплін; 

здатність використовувати знання й уміння в галузі біології для освоєння фундаментальних розділів фармацевтичної науки та практики. 

Завдання вивчення компоненти одержати знання основних положень фітоцитології, оволодіння методами та прийомами цитологічного аналізу 

використовується фармацевтом при проведенні мікроскопічного аналізу рослин, лікарської рослинної сировини та препаратів рослинного походження. Для 

ідентифікації рослинної сировини необхідні знання особливостей будови рослинних органів, тканин, які їх формують, навички з гістології та гістохімії, а також 

морфологічні особливості рослин, які лежать в основі макроскопічного аналізу. 

Зміст компоненти 

 Вступ. Рослинна клітина. Рослинні тканини. Вегетативні органи рослин. Генеративні органи рослин. Систематика рослин. Вищі рослини. Екологія та 

географія рослин. 

Навчальні ресурс 
Основна 

Ходаківська В.П., Бобкова  І.А., Варлахова Л.В. Ботаніка: навчально-методичний посібник. К.: Медицина, 2018. 192 с.  

Додаткова 

Решетняк Т.А., Бобкова І.А., Варлахова Л.В. Ботаніка. К.: Здоров’я, 2006. 

Результати навчання 
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Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

⎯  визначення ботаніки як науки; 

⎯  роль рослин у природі та житті людини; 

⎯  основні положення клітинної теорії, будову рослинних клітин, їх функції; 

⎯  тканини, їх функції; 

⎯  морфологічну будову вегетативних і генеративних органів рослин; 

⎯  систематику рослин; 

⎯  елементи екології рослин; 

⎯  елементи географії рослин. 

Студенти повинні вміти: 

⎯  працювати з мікроскопом; 

⎯  готувати рослинний матеріал до мікроскопічного аналізу; 

⎯  готувати тимчасові мікропрепарати; 

⎯  проводити гістохімічні реакції; 

⎯  мікроскопувати постійні й тимчасові мікропрепарати, описувати їх і замальовувати; 

⎯  розпізнавати рослинні тканини; 

⎯  ідентифікувати за морфологічними зовнішніми ознаками рослини у гербарних зразках; 

⎯  розпізнавати належність рослини до відповідної родини за сукупністю діагностичних ознак, за описом, малюнками, гербарними, живими або сухими 

зразками. 

 

ВК 7 - «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» - німецька  

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета викладання компоненти опанування студентами мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для іншомовного спілкування у сферах професійної 

діяльності в типових ситуаціях в усній та письмовій формах, забезпеченню розвитку навичок аналітичного читання, розумінню та використанню іншомовних 

джерел фармацевтичної та медичної тематики, мовно-комунікативному рівню проведення презентацій, написанню анотацій іноземною мовою. 

Завдання вивчення компоненти формувати в студентів уміння та навички логічного вираження думки, послідовність мовлення, вміння користуватися 

професійно-орієнтованою лексикою відповідно до правил її вживання в професійному спілкуванні іноземною мовою. 

Зміст компоненти 

Іноземна мова — мова ділового спілкування. Особиста інформація. Основи міжкультурної комунікації (регіональні, соціальні, культурні особливості 

України та країни, мова якої вивчається). Психічне та фізичне здоров’я. Професійно орієнтований етап:вступ до спеціальності. Навчальний заклад. Фармація. 

В аптеці. Хімія. Лікарські рослини. Ліки. Класифікація та характеристика типів ліків. Рецепт. Анотація до лікарського засобу. Історія розвитку медицини та 

фармації в Європі та Україні. Системи охорони здоров’я та професійно медичної і фармацевтичної освіти в Україні та країні, мова якої вивчається. 

Профілактична медицина. Основні системи людського організму. 

Навчальні ресурси 

Deutsch lehrbuch = Німецька мова: підручник / Т.Б. Криворук, Н.С. Шамрай, Ю.В. Гутнікевич. 2-е вид., випр. К., 400 с.  

Результати навчання 
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У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен  

знати: 
⎯  професійно-орієнтований лексико-граматичний матеріал, що його використовують у різних комунікативних ситуаціях; 

⎯  лексичний мінімум ділових контактів, мовленнєвий етикет спілкування; 

⎯  словотвірні морфеми та моделі, характерні для мови спеціальності, що вивчається, зокрема сфери термінотворення; 

⎯  граматику для усного мовлення та письмового викладу інформації; 

⎯  граматичні та семантичні засоби зв’язку тексту як єдиного цілого; 

⎯  особливості перекладу текстів фармацевтичної та медичної тематики; 

вміти: 

⎯  вести діалогічне мовлення загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру; 

⎯  спілкуватися в типових ситуаціях професійної діяльності, готувати доповіді в професійно-орієнтованій галузі, розуміти монологічні повідомлення в 

межах ситуації спілкування, застосовувати елементи дискурсивної компетенції; 

⎯  реалізовувати аналітичне опрацювання іншомовних джерел наукового характеру (статті, монографії, реферати тощо); 

⎯  реалізовувати комунікативні наміри на письмі, застосовуючи елементи соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій; 

⎯  фіксувати та передавати письмово необхідну інформацію, складати план тексту, рецензувати, анотувати його, робити висновки та висловлювати свої 

пропозиції; 

бути поінформованим про: 

⎯  основи міжкультурної комунікації України та країни, мова якої вивчається; 

⎯  особливості фармацевтичної та медичної освіти в Україні та країні, мова якої вивчається. 

 

ВК 8 – «ОСНОВИ РОБОТИ З МЕДИЧНИМИ ВЕБ-РЕСУРСАМИ» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

 
  Метою курсу є формування та розвиток базової компетентності з основ веб-технологій та основ створення та використання веб-ресурсів. 

  Основними завданнями навчальної дисципліни є: формування та розвиток бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних веб-

технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; ознайомлення студентів з основами створення та використання веб-ресурсів у професійній 

діяльності, з перспективами розвитку сучасних веб-технологій; розвиток уміння самостійно опановувати основними веб-технологіями створення та використання веб-

ресурсів. 

Зміст компоненти 

Веб-технології. Веб-ресурси. Аккаунт Google. Поняття веб-технології. Всесвітня мережа WW (англ. World Wide Web). Інтернет. Доменне ім'я. 

Веб-ресурси. Аккаунт (обліковий запис). Акаунти Google (англ. Google Accounts). Google Chrome. Сервіси Google. Сервіси корпорації Google. 

Google Диск. Google Документи. Google Презентації. Google Таблиці. Google Календар. Gmail. Веб-ресурси ЗДМУ. Система дистанційного 

навчання ЗДМУ. Сайт ЗДМУ. Сайт наукової бібліотеки ЗДМУ. Електронний архів. Електронний каталог ЗДМУ. Сайт Центру дистанційних 

технологій навчання ЗДМУ. Спеціальні (медичні) веб-ресурси. Медична електронна енциклопедія. Компендіум −  лікарські препарати. 
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Державний реєстр лікарських засобів України. Сайт МОЗ України. Інтернет портал «Доказові лікарі». Пошукові інформаційні системи. 

Пошукові інформаційні системи. Організація пошуку інформації в Internet. Кроулери Пошуковий механізм Google. Релевантність. Охоплення 

та глибина. Швидкість обходу та актуальність посилань. Класифікація пошукових запитів. Ранжування веб-сторінок у пошукових системах. 

Етапи просунення сайту. Веб-сайт. Розробка сайтів. Поняття веб-сайту. Поняття сторінки веб-сайтів. Поняття «движок» сайту. Структура сайтів. 

Основні елементи сайтів. Види сайтів. Узагальнена класифікація сайтів. Основні етапи діяльності по створенню веб-сайту. Нові сучасні підходи 

створення веб-сайтів. HTML −  стандартна мова розмітки гіпертекстових документів. Стандартна мова розмітки гіпертекстових документів. 

Головна сторінка сайту. Поняття тегу. Парні теги. Атрибути. Тег коментарії. Непарні теги. Тег вставки зображень. Тег таблиця з атрибутами. 

Програмне забезпечення для перегляду сайтів. Програмне забезпечення для створення сайтів. CSS −  Каскадні таблиці стилів. CSS −  

спеціальна мова для опису зовнішнього вигляду сторінок. Принципи роботи CSS. Підключення таблиці стилів CSS. Визначення селектору. 

Базові селектори. Сімейство шрифтів. CSS і таблиці. Оформлення таблиці та клітинці. Фоновий колір та зображення. Системи створення сайтів 

та управління контентом сайтів. WordPress −  система керування вмістом з відкритим кодом. Розділи меню WordPress. Майстерня (Консоль). 

Теми WordPress. Сторінки у WordPress. Записи у WordPress. Рубрика у WordPress. Плагіни для WordPress. Віджети для WordPress. Додаток 

Google Bloger. Створення блогу 

Навчальні ресурси 

Основна 

Джон Дакетт HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / пер. с англ Райтмана М.А. М.: Эксмо, 2018. 480 с 
Мимренко В. Створення сайту. Проектна діяльність в інформатиці / В. Мимренко, С. Чіжевська. К.: Перше вересня, 2018. 152 с 

Самсонов В.В., Єрохін Ф.Є. Методи та засоби Internet технологій.  В.В. Самсонов, Ф.Є Єрохін. Х.:Сміт, 2008 264 с. 

 

Результати навчання 
В результаті опанування курсу, студенти повинен знати: методи реалізації набутих знань для вирішення фахових завдань у практичних ситуаціях; напрямки 

застосування веб-технологій у професійній діяльності; область використання сучасних веб-технологій; способи та алгоритми проектування, розробки та 

використання веб-ресурсів; сфери застосування сучасних веб-технологій для організації навчальної та наукової діяльності за допомогою використання веб-

ресурсів; 

вміти: використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань професійної діяльності; використовувати веб-технології для розв’язання 

професійних завдань, пов’язаних з пошуком та обміном інформацією, обробкою результатів пошуку інформації; проводити аналіз знайденої інформації для 

прийняття обґрунтованих рішень; проектувати, розробляти та використовувати сучасні веб-ресурси; 

володіти: використанням веб-технологій у професійній діяльності; адаптуванням веб-розробок до поставлених завдань; обробкою текстової та графічної 

інформації для створення веб-ресурсів; роботою пов'язаною з пошуком потрібної інформації за допомогою веб-ресурсів;  створенням веб-ресурсів; 

використанням веб-ресурсів. 
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ОК 9 - «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

 

Мета надати майбутньому фахівцю чітке уявлення про взаємозв’язок між будовою, синтезом і аналізом лікарських речовин, закономірність їх 

функціонування. 

Завдання формування загальнонаукової компетенції – базових знань в обсязі, необхідному для засвоєння загально-професійних дисциплін. 

Зміст компоненти 

Основи будови органічних сполук. Найважливіші класи органічних сполук. Вуглеводні. Насичені вуглеводні. Ненасичені вуглеводні. Ароматичні 

вуглеводні.  

Похідні вуглеводнів. Галогенопохідні вуглеводнів. Гідроксильні похідні вуглеводнів. Карбоксильні похідні: альдегіди та кетони 

 Карбонові кислоти та їх функціональні похідні. Карбонові кислоти. Функціональні похідні карбонових кислот. Аміни. Діазо-, азосполуки. Азобарвники. 

Гетерофункціональні карбонові кислоти. 

 Гетероциклічні сполуки. Вуглеводи. Ізопреноїди. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами. Шестичленні гетероциклічні 

сполуки з одним і двома гетероатомами. Конденсовані системи гетеро циклів. Алкалоїди. Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди. Ізопреноїди 

Навчальні ресурси 

Основна 

Органічна хімія: навчально-методичний посібник / Л.О. Зубрицька , І.Д. Бойчук , Н.А. Тодосійчук.  К.: Медицина, 2018. 80 с. 

Додаткова  

Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. Органічна хімія. К., 2002. 

Медична хімія: підручник / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевач, Я.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. К.: Медицина, 2018. 496 с. 

Органічна хімія: підручник / В.П. Черних, І.С. Гриценко, Н.М. Єлисєєва.  Х.: НФаУ; Оригінал, 2017. 752 с. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  визначення і загальну формулу основних класів органічних сполук; 

⎯  ізомерію та номенклатуру речовин; 

⎯  будову та властивості основних функціональних груп; 

⎯  фізичні та хімічні властивості органічних сполук; 

⎯  застосування окремих представників органічних речовин у медицині та фармації. 

вміти: 

⎯  класифікувати органічні сполуки за будовою карбонового скелету і природою функціональних груп; 

⎯  писати формули органічних сполук за їх назвою; 

⎯  визначати типи хімічного зв’язку в органічних молекулах; 

⎯  визначати тип ізомерії органічних сполук, писати формули ізомерів і називати їх за номенклатурою ІЮПАК; 

⎯  визначати вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників на проходження реакцій (SE) в ароматичному ядрі й орієнтацію замісників; 

⎯  характеризувати будову органічних сполук; 

⎯  знаходити взаємозв’язок між будовою і властивостями;  
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⎯  пояснювати хімічні процеси і відображати їх рівняннями хімічних реакцій; 

⎯  розв’язувати ситуаційні завдання на знаходження молекулярної формули органічних сполук; 

⎯  розв’язувати експериментальні задачі;  

⎯  ідентифікувати органічні сполуки; 

⎯  виконувати якісні фармакопейні реакції на функціональні групи; 

⎯  використовувати теоретичні знання при виконанні експериментальних завдань;  

⎯  знаходити і розуміти генетичний зв’язок між різними класами органічних речовин; 

⎯  використовувати одержані знання при вивченні спеціальних дисциплін та в професійній діяльності; 

⎯  дотримуватися правил охорони праці та навколишнього середовища 

 

ВК 10 - «НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ» 

 

Тип компоненти                                   Виібркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета вивчення теоретичних основ загальної хімії та хімії елементів. 

Завдання поглиблене вивчення властивостей елементів, сполуки яких використовуються в медичній та фармацевтичній практиці. 

Зміст компоненти 

Загальна хімія. Основні поняття та закони хімії. Класи та номенклатура неорганічних сполук. Будова атома та його електронних оболонок.  Періодичний 

закон Д.І. Менделєєва та його тлумачення на основі електронної будови атомів. Хімічний зв’язок та будова молекул. Швидкість хімічних реакцій та хімічна 

рівновага. Вода. Розчини. Властивості розчинів електролітів. Окисно-відновні реакції. Комплексні сполуки. 

Неорганічна хімія. Елементи VII А групи. Елементи VI А групи. Елементи V А групи. Елементи-неметали IV А та ІІІ А груп. Елементи І А та ІІ А груп. 

Елементи-метали IV А та ІІІ А груп. Елементи VI В та VII В груп. Елементи VIII В, І В та ІІ В груп 

Навчальні ресурси 

Основна 

Загальна та неорганічна хімія: навч. посіб. / за ред. доц. Л.Ю. Клименко. Х.: НФаУ, 2020. 116 с.  

Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. / Є.Я. Левітін, Л.Ю. Клименко, І. О. Ведерникова; за ред. Є. Я. Левітіна. Х., 2020. 130 с. 

General and Inorganic Chemistry Laboratory Practicum / Levitin, I.O. Vedernikova, L.Yu. Klimenko, O.S. Kryskiv. Kharkiv, 2020. 106 p. 

Додаткова  

Неорганічна хімія: навчально-методичний посібник. І.С. Ковальчук, С.В.  Гончарук, Н.П. Гирина. К.: Медицина, 2017. 80 с. 

Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія: підручник для студентів вищих навч. закл. Харків.: Видавничий центр НФаУ, 2017. 

512 с. 

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 
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знати: 

⎯  основні хімічні поняття й закони хімії, номенклатуру та класифікацію неорганічних сполук; 

⎯  структуру періодичної системи, періодичний закон Д.І. Менделєєва, електронну будову атома; типи хімічних зв’язків, типи хімічних реакцій; 

⎯  хімічні реакції в розчинах електролітів; 

⎯  властивості хімічних елементів та їх сполук, біологічну роль та застосування їх у фармації. 

вміти: 

⎯  виконувати правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії; 

⎯  користуватися хімічним посудом, хімічними реактивами; 

⎯  згідно з електронною формулою та положенням в періодичній системі давати характеристику елементу; 

⎯  класифікувати та називати речовини; 

⎯  виконувати хімічний експеримент для підтвердження фізичних та хімічних властивостей сполук, пояснювати результати дослідів; 

⎯  складати рівняння реакцій іонного обміну, гідролізу солей, комплексоутворення, окисно-відновних реакцій; 

⎯  правильно користуватися хімічною термінологією та номенклатурою; 

⎯  грамотно оформляти результати лабораторних робіт; 

⎯  робити розрахунки за формулами та рівняннями хімічних реакцій; 

⎯  користуватися довідковою літературою. 

 

 

 

ВК 11 - «ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ» 

 

Тип компоненти                                   Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: 
⎯  сформувати: практичні вміння і навички роботи з персональним комп’ютером і різноманітними прикладними програмами, які необхідні для ефективного 

використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі, науковій і професійній діяльності, для подальшого отримання необхідних знань; 

⎯  засвоїти: основні положення медичної інформатики, принципи формалізації і алгоритмізації медичних завдань, методи статистичного оброблення 

медичної інформації, можливості використання ЕОМ у медицині (системи управління базами даних, комп’ютерні методи діагностики і прогнозування 

перебігу хвороби та лікування захворювань); 

Завдання: навчитися: виконувати основні дії з файлами в різних операційних системах, формалізувати та складати алгоритми розв’язання професійних 

медичних завдань, працювати з медичними інформаційними системами і середовищами, створювати і вести бази даних медичної інформації, використовувати 

ЕОМ для статистичного оброблення медично-біологічної інформації, працювати в мережі Internet.  

Зміст компоненти 

Актуальність вивчення дисципліни відображають ті інформаційні процеси, які реалізуються в системі охорони здоров’я, стають умовами прогресу галузі. 

Швидкий розвиток інформаційних технологій у медицині зумовлює необхідність підвищити рівень комп’ютерної грамотності майбутніх фахівців. 

найпоширеніші питання сучасних комп’ютерних технологій, пов’язані з медично-біологічними, клінічними та профілактичними проблемами. Знання з цих 

проблем необхідні в подальшій практичній діяльності фахівців.  

Навчальні ресурси 
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Момоток  Л.О.  Основи  медичної  інформатики: підручник. К.: Медицина, 2018. 

Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник / Т.І. Бондаренко. К.:Медицина, 2018.  

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 
⎯  визначення предмета, його завдання; 

⎯  основні правила техніки безпеки та правила гігієни під час роботи з комп’ютером; 

⎯  діагностичні й прогностичні технології в медицині; 

⎯  основи оброблення інформації в медицині; 

⎯  основні принципи оброблення, збереження і створення інформації за допомогою операційних систем і прикладних програм; 

⎯  методи захисту інформації; 

⎯  медичні інформаційні системи лікувальних закладів, які використовуються в місті; 

⎯  сучасні комп’ютерні методи обстеження та лікування, які використовуються в Україні; 

⎯  принципи роботи в локальних мережах та в мережіInternet. 

вміти: 

⎯  організовувати робоче місце для роботи з комп’ютером; 

⎯  працювати з елементами типового вікна, технологіями МDI та SDI; 

⎯  одержувати інформацію з різних джерел; 

⎯  форматувати флопі-диски; 

⎯  користуватися антивірусними програмами; 

⎯  запускати на виконання та використовувати програми для підтримки розв’язування медичних завдань за допомогою ОС Windows-95, 98, ХР та 

програми-оболонки FAR; 

⎯  завантажувати текстовий редактор, редагувати, форматувати текст, зберігати його, друкувати, підключати перевірку орфографії, проводити пошук 

синонімів у тезаурусі; 

⎯  працювати з українсько-російським перекладачем; 

⎯  створювати нові листи в ЕТ, вводити, редагувати числову, формульну та текстову інформацію, будувати діаграми, елементарно аналізувати 

статистичні дані; 

⎯  користуватися готовою БД, створеною в табличному процесорі Ехсеl: заповнювати БД, фільтрувати, впорядковувати дані, здійснювати прості запити; 

⎯  користуватися автоматизованою системою профогляду та диспансеризації населення, яка використовується в місті;  

⎯  заповнювати картки згідно з анкетою та друкувати вихідні документи; 

⎯  працювати в мережі Internet, з електронною поштою або в локальній мережі лікувального закладу, здійснювати пошук медичної інформації; 

⎯  користуватися автономним і мережевим принтером. 

 

 

 

ВК 12 – «ОСНОВИ БІОФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 
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Мова викладання                                     Українська 

Мета: сьогоднішній медичний працівник повинен добре розуміти біофізичні процеси, що протікають в організмі людини, а також знати можливості 

фізичної та, зокрема, електронної апаратури, з якою він неминуче буде працювати. 

Завдання: знання та навички, які формуються при вивченні основ біофізики та медичної апаратури, безпосередньо не виходять на кваліфікаційну 

характеристику, але є фундаментом для формування професійних знань та навичок. 

Зміст компоненти 

Біофізика — наука про фізичні та фізико-хімічні явища, що відбуваються в живих організмах, тканинах, клітинах, а також їх дія на організм. Крім того, 

в лікувальній практиці використовується різноманітна апаратура — діагностична, терапевтична, хірургічна тощо, дія якої ґрунтується на фізичних явищах і 

процесах. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Основи медичної і біологічної фізики: Підручник для мед. ВНЗ / Т.А. Свідрук, К., Медицина, 2019. 264 с.  

Основи біофізики та медична апаратура : навчальний посібник для студентів медичних університетів / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко; відп. 

ред. В. Г. Кнігавко. Х.: ХНМУ, 2019. 177 с. 

Додаткова література 

Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика. Львів: Світ, 2003. 

Лабораторний практикум з медичної й біологічної фізики та медичної апаратури: навч. посібник / За ред. Е.І. Личковського. Львів, 2000. 

Медична і біологічна фізика: Практикум / За ред. О.В. Чалого. К.: Книга плюс, 2003. 

 

Ресурси навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  загальні фізичні закономірності, що лежать в основі процесів організму людини; 

⎯  характеристики фізичних факторів, що впливають на організм людини та біологічні механізми цих впливів; 

⎯  основні поняття та закони механіки, які використовуються в біомеханіці; 

⎯  фізичні основи функціонування опорно-рухового апарату та механічні властивості кісток; 

⎯  особливості механіки м’язової тканини, механічних процесів у легенях та механічні властивості кровоносних судин; 

⎯  механізм поширення акустичних хвиль; 

⎯  основні об’єктивні властивості звукових хвиль та одиниці їх вимірювання; 

⎯  суб’єктивні характеристики звукових хвиль (характеристики слухового відчуття) та пояснити їх зв’язок з об’єктивними; 

⎯  механізм сприйняття і поширення звукового сигналу в слуховому аналізаторі; 

⎯  сутність звукових методів діагностики; 

⎯  використання ультразвуку в діагностиці, терапії, хірургії; 

⎯  механізм біологічної дії інфразвуку й ультразвуку; 

⎯  структуру біологічних мембран та їх функції; 

⎯  основні реологічні характеристики рідин, сформулювати їхній фізичний зміст і назвати одиниці вимірювання; 

⎯  реологічні властивості крові; 

⎯  основні гемодинамічні показники; 
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⎯  особливості вимірювання артеріального тиску і швидкості кровоплину; 

⎯  особливості проходження постійного та змінного струмів через живі об’єкти; 

⎯  суть реографії; 

⎯  механізм електричної активності органів і тканин під час їхнього функціонування ( на прикладі серцевого м’яза); 

⎯  закономірності, які лежать в основі векторелектрокардіографії; 

⎯  основні характеристики магнітного поля, сформулювати їхній фізичний зміст та одиниці вимірювання; 

⎯  первинні фізичні та фізико-хімічні процеси, які відбуваються за впливу магнітних полів на біооб’єкти; 

⎯  вплив поля ультрависокої частоти на діелектрики та електроліти;  

⎯  класифікацію медичної апаратури, що застосовується в діагностиці і фізіотерапії, інтерпретувати інформацію на виході медичного приладу; 

⎯  діагностичні показники: реологічні, гемодинамічні, механічні, електричні, оптичні тощо; 

⎯  прилади, що ґрунтуються на квантово-механічних закономірностях; 

⎯  основні структурні складові лазера та пояснити їхнє функціональне призначення; 

⎯  процеси, які відбуваються в живих тканинах під впливом лазерного випромінювання; 

⎯  основні напрями використання лазерного випромінювання в медичній практиці; 

⎯  механізм теплового випромінювання та температурну топографію тіла людини; 

⎯  умови, за яких може відбуватися електронний парамагнітний резонанс (ЕПР) та ядерний магнітний резонанс (ЯМР); 

⎯  методику використання волоконної оптики в практичній медицині; 

⎯  будову мікроскопа, його роздільну здатність та корисне збільшення;  

⎯  методи рентгенівської діагностики і терапії та пояснити їхню суть; 

⎯  процеси радіоактивного розпаду, назвати його види та особливості; 

⎯  пояснити біологічну дію іонізуючого випромінювання; 

⎯  основні методи фізичного та хімічного захисту від радіації; 

⎯  основні методи радіоізотопної медицини; 

⎯  радіометричний та дозиметричний контроль; 

⎯  методику роботи з медичною апаратурою, метрологію; 

⎯  правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки в ЛПЗ 

вміти: 

⎯  визначати фізичні характеристики звуку; 

⎯  визначати основні фізичні параметри ультразвуку, інфразвуку; 

⎯  розрізняти біофізичні механізми дії ультразвуку та інфразвуку на організм людини; 

⎯  демонструвати навички роботи з аудіометром; 

⎯  визначати в’язко-пружні властивості біологічних рідин і тканин; 

⎯  визначати модуль Юнга біологічних тканин; 

⎯  визначати коефіцієнт поверхневого натягу; 

⎯  визначати в’язкість і тиск крові; 

⎯  визначати швидкість кровообігу; 

⎯  визначати основні характеристики електричного поля; 

⎯  користуватися обладнанням (електродами та датчиками) для зняття медичної та біологічної інформації при діагностиці захворювань та фізіотерапії; 
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⎯  володіти навиками роботи з медичною апаратурою, що застосовується в діагностуванні та лікуванні; 

⎯  досліджувати залежність температури від глибини проникнення сантиметрових хвиль на моделях біологічних тканин; 

⎯  володіти навичками роботи з мікроскопом; 

⎯  володіти навичками роботи з дозиметрами; 

⎯  порівнювати отримані показники дозиметра з контрольним джерелом; 

⎯  вимірювати експозиційні дози (їх потужність), що випромінюється радіоактивним джерелом; 

⎯  визначати джерела інфрачервоного випромінювання; 

⎯  визначати кількісні характеристики теплового випромінювання; 

⎯  визначати шляхи теплообміну в організмі людини; 

⎯  визначати методи застосування холоду для лікування різних захворювань; 

⎯  проводити радіометричний та дозиметричний контроль; 

⎯  дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки в ЛПЗ.  

 

ВК 13 – «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: вивчення гігієни з основами екології є оволодіння знаннями з загальної гігієни, з гігієни праці в аптечних установах. Особливої уваги потребує 

вивчення таких питань, як особиста гігієна фармацевта, профілактика негативного впливу виробничих шкідливих чинників на здоров’я працівників аптек, 

методи і форми санітарно-освітньої роботи. 

Завдання: набуті в процесі вивчення цього предмета знання й уміння дадуть студентам змогу вирішувати конкретні практичні завдання і підготуватися 

до оволодіння фармацевтичними дисциплінами. 

У процесі вивчення гігієни з основами екології студенти повинні оволодіти: 

а) соціально-особистісними компетенціями: 

⎯  розуміння та сприйняття етичних норм поведінки щодо інших людей та природи (принципи біоетики); 

⎯  екологічна грамотність; 

⎯  розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; 

б) професійними компетенціями: 

⎯  здатність використовувати знання нормативних та законодавчих актів у практичній діяльності; 

⎯  здатність проводити інформативну роботу серед населення щодо профілактики захворювань та покращання здоров’я. 

Зміст компоненти 

Гігієна повітря. Гігієна ґрунту. Гігієна води. Гігієна харчування. Особиста гігієна. Гігієна праці в аптечних установах. Санітарна освіта. 

Навчальні ресурси 

Основна: 

1.Гігієна та екологія / Бардов В. Г. (за ред.). 2020. 472 с. 

Додаткова: 

2.Основи екології та профілактична медицина: підручник / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий, А.Ю. Сергієнко та ін. К., 2017. 472 с. 

3. Дикий І.Л., Літаров В.Є., Сілаєва Л.Ф. Основи загальної та фармацевтичної гігієни: навч. посіб. Х.: Золоті сторінки, 2003, 16-35 с. 

4. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник, 2-е вид. К.: Здоров’я, 2004. 



93 
 

5. Даценко І.І., Шегедин М.Б., Шашков Ю.І. Гігієна дітей і підлітків. К.: Медицина, 2006. 

6. Загальна гігієна: посібник для практичних занять / за заг. ред. І.І. Даценко. Львів: Світ, 2001. 

7. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Я.І. Гігієна з основами екології. К.: Здоров’я, 2001. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  предмет і завдання гігієни; 

⎯  історію розвитку гігієни; 

⎯  значення гігієни в практичній роботі фармацевта; 

⎯  правила роботи в гігієнічній лабораторії; 

⎯  методи гігієнічних досліджень; 

⎯  хімічні та фізичні властивості повітря. Охорону атмосферного повітря; 

⎯  гігієну ґрунту; 

⎯  гігієнічні вимоги до питної води і води для ін’єкцій; 

⎯  принципи раціонального харчування; 

⎯  вимоги до особистої гігієни персоналу аптек; 

⎯  гігієну праці в аптечних установах; 

⎯  виробничі шкідливі та небезпечні чинники в роботі фармацевта; 

⎯  вимоги до мікроклімату виробничих приміщень аптек та аптечних складів; 

⎯  значення, методи і форми санітарної освіти. 

Студенти повинні вміти: 

⎯  визначати температуру, вологість, швидкість руху повітря; 

⎯  відбирати проби води, консервувати їх; оформлювати документацію; 

⎯  досліджувати фізичні властивості води; 

⎯  проводити дезінфекцію в аптечних установах; 

⎯  розраховувати потрібну кількість бактерицидних ламп для знезараження повітря в асептичному блоці; 

⎯  визначати й оцінювати санітарно-гігієнічні особливості мікроклімату виробничих приміщень; 

⎯  дотримувати правил особистої гігієни фармацевта; 

⎯  організовувати й проводити роботу із санітарної освіти. 

 

ВК 14 – «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МІЖОСОБОВЕ СПІЛКУВАННЯ» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

 

Мета:викладання компоненти полягає у вивченні основ психології особистості, діяльності, спілкування, конфліктології взаємовідносин і 

взаємостосунків, елементів психологічного забезпечення професійної діяльності. 

Завдання:вивчення компоненти полягає в тому, щоб сприяти розширенню кола знань майбутніх фахівців — медичних сестер про людську особистість, 
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сприяти підвищенню психологічної культури для глибшого розуміння себе та інших, для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому 

середовищі. 

Зміст компоненти 

Психологія як наука. Предмет, методи та завдання.  Особистість. Психологія особистості. Темперамент. Характер. Здібності. Відчуття та сприймання. 

Мислення і пам‘ять. Емоції та почуття. Воля. Мова. Мовлення. Спілкування. Мистецтво спілкування. Індивідуальні особливості міжособистісного спілкування. 

Міжособистісне розуміння. Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Основи психології та між особове спілкування: навчальний посібник / Л.В. Засєкіна, Т.В. Пастрик. 2-е вид., 2018. 216 с.  

Додаткова література 

Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. навч. посіб. / Т.В. Дуткевич. К.: Центр учбової літератури, 2016. 388 с. 

Загальна психологія: теорія та практикум: навчальний посібник / Н.М. Ільїна, С.О. Мисник. Суми: Університетська книга, 2015. 352 с. 

Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. / С.Д. Максименко. К.: Центр учбової літератури, 2017. 272 с. 

Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування: підручник. 2-ге вид, перероб. і доп. / Губенко І.Я., Карнацька О.С., 

Шевченко О.Т. К., 2018. 312 с. 

Павелків Р.В. Вікова психологія / Р.В. Павелків. К.: Кондор, 2015. 469 с.  

Сергєєнкова О.П. Загальна психологія. Навчальний посібник / О.П. Сергєєнкова. К.: Центр учбової літератури, 2017. 296 с. 

Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навчальний посібник / О.Б. Столяренко. К.: Центр учбової літератури, 2017. 280 с. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  головні проблеми та завдання психології на сучасному етапі розбудови нашого суспільства; 

⎯  методи дослідження загальної психології; 

⎯  закономірності формування та властивості психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери;  

⎯  психологію та психологічну структуру особистості; 

⎯  психічний стан особистості та психічні процеси, які відбуваються в організмі людини; 

⎯  характеристику пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів; 

⎯  особливості явищ адаптації, синестезії, сенсибілізації; 

⎯  процеси та види пам’яті; 

⎯  види мислення і розумові операції; 

⎯  властивості уваги;  

⎯  види емоцій і почуттів, вольові якості особистості; 

⎯  культуру спілкування та етику взаємовідносин медичних працівників, загальну характеристику діяльності медичної сестри; 

⎯  психологію та мистецтво спілкування, його види, методи; 

⎯  психологічні особливості спілкування, конфліктології, міжособистісних відносин, стосунків у колективі. 

вміти: 

⎯  визначати індивідуально-психологічні особливості за допомогою прийомів та методів психологічного дослідження; 

⎯  спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів; 
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⎯  визначати форми спілкування та стосунки в практичній роботі; 

⎯  установлювати психологічний контакт із співрозмовником; 

⎯  володіти правилами спілкування; 

⎯  планувати проведення психологічного дослідження; 

⎯  оцінювати результати проведеного психологічного дослідження; 

⎯  виявляти тип пацієнта та оцінювати його психічний стан; 

⎯  використовувати прийоми саморегуляції та саморелаксації; 

⎯  володіти засобами подолання міжособистісних конфліктів; 

⎯  самостійно працювати з науковою літературою. 

 

ВК 15 – «РІСТ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:підготувати студентів до багатопрофільної діяльності: сестри медичної спеціалізованого терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілю, 

медична сестра кабінету сімейного лікаря. Така робота передбачає необхідність знань особливостей розвитку та функцій органів і систем організму людини в 

різні вікові періоди. 

Завдання:протягом вивчення навчальної дисципліни сформувати цілісний погляд на людину, з розумінням усіх вікових особливостей організму людини, 

що необхідні в сестринській справі. Розглянути умови нормального життя та їх вплив на ріст і розвиток дитини в дошкільному, молодшому шкільному, 

підлітковому та юнацькому періоди. Приділяти увагу питанням підготовці дитини до відвідування дитячих закладів. 

Зміст компоненти 

У процесі навчання медичні сестри вивчають особливості розвитку та функціонування таких систем і органів, як: 

1. Центральна нервова система. 

2. Ендокринна система. 

3. Система кровотворення. 

4. Серцево-судинна система. 

5. Система дихання. 

6. Система травлення. 

7. Обмін речовин і енергії. 

8. Сечовидільна система. 

9. Система аналізаторів. 

10. Вища нервова діяльність. 

11. Опорно-руховий апарат. 

Організм людини не залишається постійним упродовж життя, особливо мінливий він у дитячому віці. Постійно перебуває в процесі росту й розвитку, 

що має певні закономірності на кожному етапі, з притаманними йому морфологічними, фізіологічними, психологічними ознаками. Знання особливостей росту 

й розвитку людини дає змогу здійснювати індивідуальний підхід як до здорової людини, так і в разі захворювання, планувати оздоровчі лікувальні заходи. 

Ці особливості аналізуються за такими віковими категоріями: 

1. Внутрішньоутробний період: 

— фаза ембріонального розвитку; 
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— фаза плацентарного розвитку. 

2. Період новонародженості (перші 28 днів життя людини). 

3. Період грудного віку (від 4 тижнів до 12 місяців життя). 

4. Переддошкільний період (від 1 до 3 років). 

5. Дошкільний період (від 3 до 5 років). 

6. Період молодшого шкільного віку (від 6 до 11 років). 

7. Період старшого шкільного віку (від 12 до 17 років). 

8. Молодий і зрілий вік (18—44 роки). 

9. Середній вік (45—59 років). 

10. Літній вік (60—74 роки). 

11. Старечий вік (75 – 89 років). 

12. Довгожителі (понад 90 років). 

Згідно з наведеними вище віковими періодами в процесі навчання розглядають особливості розвитку та функціонування органів і систем людини, вплив 

на них різних факторів (фізичних, хімічних, біологічних, екологічних), шкідливих звичок, харчування. Звертають увагу на формування вікової психології. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Луньова Л.І. Ріст і розвиток людини: посібник. К.: 2018. 145 с.  

Додаткова література 

Ріст і розвиток людини: підручник / В.С.  Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.Ю. Андрієвський;  за редакцією В. С. Тарасюка, І. Ю. Андрієвського. К.: Медицина, 2013. 

400 с. 

Ріст і розвиток людини. Практикум: навч. посіб. / О. Ф. Гаврилюк, Л. С. Залюбівська. К.: Медицина.  2010. 168 с. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  складові розвитку людини; 

⎯  розвиток соматичної та вегетативної нервової системи; 

⎯  вікові особливості системи кровотворення; 

⎯  формування і розвиток скелету у віковому аспекті; 

⎯  основні показники нормального фізичного та психологічного розвитку дитини; 

⎯  методи профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму; 

⎯  психологічні ознаки старіння. 

вміти: 

⎯  визначати безумовні рефлекси новонародженого; 

⎯  виявляти збільшення щитовидної залози у людей різних вікових груп; 

⎯  взяти кров для біохімічного дослідження; 

⎯  перевірити гостроту зору дітям і дорослим різних вікових груп; 

⎯  провести бесіду про значення для здоров’я особистої гігієни; 

⎯  складати та розраховувати раціон харчування дітей; 
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⎯  складати плани заходів адаптації дитини в дошкільному дитячому закладі, школі; 

⎯  здійснювати медсестринський процес по догляду за людиною, що вмирає. 

 

ВК 16 – «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета: формування умов для розвитку фундаментальності та практичної спрямованості підготовки бакалаврів медсестринства, адаптація міжнародних 

стандартів та вимог щодо досліджень в галузі медсестринства з метою забезпечення формування стійкого дослідницького середовища у сфері медсестринської 

практики, стимулювання та підтримки дослідницьких зусиль сестер медичних і в кінцевому результаті просування практики надання медичної допомоги, 

заснованої на доказах у медсестринській практиці. 

Завдання: отримання студентами відомостей про основні засади наукової діяльності взагалі і в Україні зокрема. Оволодіння знаннями з методології наукових 

досліджень. Ознайомлення з логікою та змістом наукового пошуку. Формування навичок проведення наукових досліджень, зокрема, навичок пошуку 

інформації та роботи з науковими першоджерелами, постановки наукового експерименту, документування та статистичної обробки первинних даних, наукової 

інтерпретації отриманих результатів наукового дослідження. Отримання знань, які стосуються написання тексту студентського наукового дослідження. 

Оволодіння знаннями, необхідними для грамотного оформлення (технічного, бібліографічного) студентського наукового дослідження. - Знайомство з 

принципами оцінювання такого типу робіт. 

Зміст компоненти 

Історія, етапи становлення та розвитку науки. Поняття, цілі та функції науки. Структурні елементи науки, їх характеристика. Закономірності функціонування 

та розвитку медичної науки. Поняття наукового дослідження, його основні ознаки та характеристики. Організація науково-дослідної роботи в Україні. 

Пріоритетні напрями розвитку медичної науки в Україні. Система підготовки медичних наукових кадрів. Науково-дослідна робота студентів. Теорія і практика 

конкретних досліджень у галузі охорони здоров'я спеціальності «Медсестринство». Особливості структури медичного наукового дослідження, його об'єкт, 

предмет, мета, завдання, основні форми. Організація роботи медичного наукового колективу. Формування і методи згуртованості наукового колективу. Етичні 

норми і цінності медичної науки. Особливості медичної науки, розвиток в Україні, система підготовки медичних наукових кадрів. Види та форми науково-

дослідної роботи. Методи наукового пізнання. Загальні принципи організації науково-дослідної роботи. Визначення мети дослідження та складання програми 

дослідження. Складання програми розробки та аналізу даних. Визначення задач дослідження та вибір одиниці спостереження. Визначення об'єкту дослідження 

та складання плану дослідження. Здійснення статистичного спостереження та реєстрації отриманих даних - збір матеріалу. Заповнення облікових документів. 

Розробка і зведення даних результатів дослідження. Проведення аналізу статистичних матеріалів. Визначення критеріїв оцінки вірогідності результатів 

дослідження. 5-й етап дослідження - упровадження результатів дослідження в практику та оцінка ефективності. Презентація кластера, який відображає основні 

етапи дослідження, елементи та принципи цих етапів, за обраною студентами темою. Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Інформаційне 

забезпечення наукової роботи. Аналіз статей з журналів «Актуальні питання медичної науки та практики», «Вісник наукових досліджень», «Український 

науковомедичний молодіжний журнал». Інтелектуальна власність і науково-дослідна робота. Пошуковий образ документа. Бібліографічний опис документів. 

Сучасні інформаційно-пошукові системи бібліографічних фондів. Результати наукового дослідження та його зміст. Систематизація результатів наукового 

дослідження. Інформаційність результатів самостійного наукового дослідження. Використання новітніх наукових результатів у своїх дослідженнях. Форми 

відображення результатів науководослідної роботи. Підготовка кластера, який відображає основні етапи дослідження, елементи та принципи цих етапів, за 

обраною студентами темою. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Методологія науково-дослідної роботи: навч. посібник /О.Б. Кривонос, О.М. Демченко. К.: Медицина, 2021 160 с.  
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Додаткова література 

Експертні системи в медицині: навчальний посібник / Продеус А.М. та ін. - Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. 332 с. 

Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров'я. Методичні рекомендації / Мартинюк-Гресь С.Д., Сердюк В.Г. МАУП, 2005. 

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

повинен знати:  

- методологію наукового дослідження - основні рушійні сили змін в охороні здоров'я - тенденції розвитку охорони здоров'я та сучасний стан медичної науки 

в світі та Україні - основні принципи дослідницької діяльності в галузі охорони здоров'я.  

повинен вміти:  

- застосовувати наукові методи пізнання в професійній діяльності - вирішувати стандартні наукові та професійні завдання - проводити інформаційно-

аналітичну та інформаційно-бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій - узагальнювати результати експериментально-дослідної 

та аналітичної роботи у вигляді тез, статті, звіту - проводити науковий аналіз та вирішувати практичні проблеми в охороні здоров'я.  

повинен володіти:  

- методами формування структур національної системи охорони інтелектуальної власності - основами авторського права та суміжних прав. - методами та 

прийомами наукових досліджень; - формами та принципами організації науково-дослідної роботи студентів. 

ВК 17 – «ВАЛЕОЛОГІЯ» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

 

  Мета сформувати у майбутніх медичних сестер цілісний комплекс профілактично-оздоровчих знань, що є необхідною умовою формування здорової та 

суспільно активної особистості, здатної до самостійного збереження, розвитку, підтримання здоров’я на належному рівні протягом у всього життя.  

  Завдання демонструвати знання та розуміння основних термінів і понять валеології.  Використовувати теоретичні та наукові підходи, які базуються на 

сучасних досягненнях в галузі здоров'я людини.  Застосовувати у професійній діяльності знання основних закономірностей життєдіяльності людини в 

природному та соціальному середовищах, спрямованих на збереження життя і зміцнення здоров’я. Давати компетентні рекомендації щодо ведення здорового 

способу життя та раціонального харчування. Аналізувати вплив біотичних, абіотичних та антропогенних факторів на здоров’я людини.  Прогнозувати наслідки 

порушення функціонування організму людини, як цілісної системи, з позиції валеології. Передбачати можливі наслідки малорухливого способу життя на 

здоров’я людини та виникнення захворювань.  Визначати основні чинники формування здорового способу життя. 

Зміст компоненти 

Вступ до валеології. Вплив різних факторів на здоров’я людини. Валеологічні аспекти фізичного здоров’я. Роль вісцеральних систем у фізичному здорової 

людини. Нейрогуморальна регуляція функцій та її значення для здоров’я людини. Діагностика фізичного здоров’я. Оздоровлення. Механізм управління 

здоров’ям. Репродуктивне здоров’я. Валеологічні аспекти психічного здоров’я. Медико-соціальні проблеми наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління. 

Здоров’я та довголіття. Фармацевтичні аспекти підтримання здоров’я та запобігання захворюванням. 

Навчальні ресурси 

Основна 

Федонюк Я.І.; Волошин В.Д.  Анатомія та фізіологія з патологією. 3-є видання, доповнене та виправлене. Тернопіль: Укрмедкнига, 2020.  
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Філімонов В.І. Фізіологія людини: підруч. для студентов медицинских учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования  4-тє вид. 

виправлене. К.: Медицина, 2021. 488 с. 

Додаткова 

Грибан В. Г. Валеологія [текст]: підручник / В. Г. Грибан 2-ге вид. перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2012. 342 с. 

Результати навчання 
  Обирати доцільні для індивіда форми і методи формування фізичного та психічного здоров’я. Аналізувати вплив конструктивного та неконструктивного 

стресу на психосоматичний стан організму.  Складати рекомендації з дотримання рухового режиму та профілактики, в тому числі фармакокорекції, порушень 

психічного здоров’я.  Пояснювати біохімічні механізми дії наркотичних та психотропних речовин на клітинному рівні. Розробляти та пропагувати заходи, 

спрямовані на профілактику алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління. Сприяти та підтримувати прихильність до лікування та протидії венеричним 

захворюванням та ВІЛ-інфекції. Здійснювати інформаційну роботу щодо висвітлення проблем планування вагітності. Обґрунтовувати необхідність 

використання лікарських засобів з метою підтримання здоров’я, запобігання захворюванням та продовження тривалості життя. 

 

ВК 18 – «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

 

  Мета опанування норм сучасної ділової англійської мови, досягнення високого рівня мовної та комунікативної компетентностей у сфері професійного 

спілкування в усній та писемній формах, формування практичних навичок з оформлення ділової документації. 

  Завдання аналізувати робочу ситуацію звертаючись до альтернативних джерел, опанувати іноземну мову, її лексику, граматику та області 

використання, а також мовні норми: орфографічні і пунктуаційні; розширює соціокультурну складову, яка впливає на особистий розвиток студента. 

Зміст компоненти 

Етика ділового спілкування: загальні принципи, правила. Нормативні принципи ділового спілкування. Основні види ділового спілкування. Специфіка 

професійно-ситуативної комунікації у діловій сфері. Працевлаштування: умови досягнення успіху. Вимоги до укладання ділової документації. Загальні вимоги 

до складання офіційно-ділової кореспонденції. Мовні основи ведення сучасного бізнесу. 

Навчальні ресурси 

Основна 

The business 2.0 - Macmillan Business, 2020. 

Додаткова  

Пасічник О.С. Англійська мова для ділового спілкування: навч. посібник елективного курсу з англійської мови. К.: Сам, 2017. 96 с. 

Результати навчання 
  Усвідомлювати значущість нормативних принципів ділового спілкування. Дотримуватися основних правил і норм ділового етикету у всіх формах 

ділового спілкування: при знайомстві і вітаннях; проведенні ділових бесід, переговорів, презентацій, ділових заходів; у взаємодії з колегами, керівництвом і 

-комунікативних технологій та ділової лексики й 

термінології у професійній діяльності. Демонструвати знання і вміння основ діловодства та ділового листування англійською мовою. Дотримуватися вимог до 

укладання ділової документації. Аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та 

прийняття професійних рішень. Володіти навичками читання і написання ділової та професійної кореспонденції з метою отримання інформації та передачі її 
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змісту рідною та іноземною мовами, готувати і продукувати ділову кореспонденцію. Дотримуватись вимог написання усних та письмових висловлювань, 

готувати презентації іноземною мовою в професійно-орієнтованій сфері. Виступати з підготовленими презентаціями; коректно реагувати на основні ідеї та 

розпізнавати важливу ділову інформацію в ході професійно-ділових обговорень. Опановувати стратегії і технології організації, підготовки та проведення 

переговорного процесу, орієнтуватися у видах переговорів та знати їхні складові. Ілюструвати навички аналітичного і пошукового читання у діловій сфері. 

Коментувати рекламу фармацевтичних препаратів, створювати власну рекламну брошуру по аналогії. Аналізувати сучасні тенденції заснування власного 

бізнесу, особливості складання бізнес-плану. 

 

 

ВК 19 – «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

 

  Мета вивчення теоретичних і практичних основ лабораторної діагностики; ознайомлення з уніфікованими і експрес-методами дослідження; 

формування фахових компетентностей для проведення базових лабораторних досліджень; інтерпретація результатів за критеріями норма/ патологія; 

ознайомлення з перспективами вдосконалення лабораторної служби в Україні; аналіз можливих причин хибних результатів, пов’язаних з наслідками 

фармакотерапії і неправильною підготовкою хворого до дослідження (забезпечення доаналітичного етапу). 

  Завдання здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі лабораторної медицини та 

в освітньому процесі, що передбачає застосування теоретичних засад і методів лабораторної діагностики з метою комплексної оцінки. Здатність забезпечити 

організацію роботи в лабораторіях різного профілю та їх структурних підрозділах, застосовувати сучасні методи роботи;  здатність до оцінювання результатів 

наукових досліджень 

Зміст компоненти 

Завдання і значення лабораторної діагностики. Короткий нарис історії розвитку лабораторної служби. Уніфікація методів досліджень. Перспективи 

вдосконалення лабораторної служби в Україні. Гематологічні дослідження. Гематологічні показники в нормі. Патологічні зміни складу крові. Анемії. 

Променева хвороба. Лейкози. Імунні властивості еритроцитів. Групи крові та резус-фактор. Дослідження сечі. Фізичні властивості сечі. Проба Зимницького. 

Хімічні і мікроскопічні дослідження сечі. Зміни показників клінічного аналізу сечі при патологічних процесах сечовидільної системи. Копрологічні 

дослідження. Біохімічні методи дослідження, їх практичне значення. Гістологічні методи дослідження. Гістологічна техніка. Етапи виготовлення гістологічних 

препаратів. Гістохімічні методи дослідження.  Мікробіологічні методи дослідження. Особливості збирання матеріалу для мікробіологічних методів 

дослідження. Мікроскопічні методи дослідження. Культивування бактерій і вірусів. Методи ідентифікації бактерій. Серологічні методи дослідження. 

Прискорені сучасні методи дослідження: РІФ, ІФА, ПЛР та ін.. Біологічні проби. Вірусологічні методи діагностики інфекційних хвороб. Бактеріологічні методи 

дослідження об’єктів навколишнього середовища. Методи санітарно – гігієнічних досліджень. Методи оцінки забруднення повітря приміщень шкідливими 

речовинами, пилом. Гігієнічна оцінка вентиляції приміщень. Вплив лікарських препаратів на показники лабораторних досліджень. Основні механізми 

нефротоксичності і гепатотоксичності лікарських препаратів, принципи їх попередження. Вплив лікарських засобів на показники клінічного аналізу крові, 

сечі, мокротиння. Вплив лікарських засобів на показники копрологічних досліджень. Вплив хіміотерапевтичних антимікробних препаратів на результати 

мікробіологічного дослідження. 

Навчальні ресурси 

Основна 

Гирина Н. П., Шляніна А. В., Ковальчук  І.С. Техніка лабораторних робіт: посібник. К.: ВСВ «Медицина», 2019. 304 с.  



101 
 

Додаткова 

Вахнюк Т.В. Гістологія з технікою гістологічних досліджень. К.: Медицина, 2018. 256 с. 

Аналітична хімія: навчально-методичний посібник / Бойчук І.Д., Шляніна А.В., Гирина Н.П., Туманова І.В. К.: Медицина, 2017. 88 с.  

Результати навчання 
  Використовувати фахові компетентності для роботи в лабораторіях різного профілю з дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 

безпеки життєдіяльності, охорони праці, протиепідемічного режиму. Демонструвати розуміння основних термінів і понять дисципліни.  Дотримуватись правил 

роботи і техніки безпеки з біологічним матеріалом, реактивами, культурами мікроорганізмів, апаратурою. Застосовувати в процесі професійної діяльності всі 

наявні стандартні процедури з дотриманням чинних нормативних вимог з метою забезпечення якості наданої послуги.  Демонструвати знання вимог 

законодавчих та нормативних актів, належних медичних практик під час професійної діяльності. Дотримуватись правил транспортування біологічного 

матеріалу в лабораторію. Давати рекомендації загального характеру щодо правильного відбору біологічного матеріалу. Використовувати набуті знання для 

вирішення практичних ситуацій. Діяти компетентно у відповідності до етичних принципів з усвідомленням соціальних наслідків своєї професійної діяльності.  

Володіти методикою застосування основних уніфікованих гематологічних досліджень. Володіти методикою використання експрес-тестів для проведення 

досліджень сечі. Виготовляти мазки-препарати з біологічного матеріалу. Забарвлювати мазки-препарати різними методами. Досліджувати забарвлені 

препарати під мікроскопом з використанням імерсійної системи. Володіти технікою посіву матеріалу різними методами Застосовувати знання в галузі 

гістологічних досліджень. Демонструвати фахові компетентності розпізнавати різні види тканин. Аналізувати структури різних органів у препаратах. 

Застосовувати знання в галузі гігієнічних досліджень. Надавати належну інформацію щодо гепатотоксичності лікарських засобів. Попереджати пацієнтів про 

можливу нефротоксичність лікарських препаратів. Обґрунтовувати доцільність вибору оптимальних додаткових лабораторних досліджень з урахуванням 

клінічної ситуації і результатів клінічного аналізу. Передбачати можливий вплив лікарського засобу на показники лабораторних аналізів.  Акцентувати увагу 

пацієнтів на можливість впливу лікарських засобів на показники клінічних аналізів крові. Попереджати пацієнтів про можливий вплив лікарських засобів на 

показники клінічних аналізів сечі. Акцентувати увагу пацієнтів на можливості впливу лікарських засобів на показники клінічниханалізів мокротиння. 

Попереджати пацієнтів про можливий вплив лікарських засобів на показники копро логічних досліджень. Проводити аналіз професійної інформації.  Приймати 

обґрунтовані рішення у нестандартних професійних ситуаціях.  Оформляти результати досліджень. Проводити правильну інтерпретацію результатів за 

критеріями норма / патологія. Акцентувати увагу пацієнтів на можливості впливу хіміотерапевтичних антимікробних препаратів на результати 

мікробіологічних досліджень. Здійснювати настанову з оцінки потреб пацієнта при зверненні по допомогу. Проводити аналіз можливих причин хибних 

результатів, пов’язаних з наслідками фармакотерапії і неправильною підготовкою хворого до дослідження. Імплементувати принципи фармацевтичної етики 

та деонтології під час консультування щодо особливостей підготовки пацієнта до відбору матеріалу для лабораторної діагностики. Здійснювати інформаційну 

роботу щодо висвітлення досягнень і проблем лабораторної служби в Україні. Давати рекомендації загального характеру щодо правил харчування при 

здійсненні підготовки до лабораторної діагностики.  Впроваджувати принципи ефективного спілкування фармацевта з пацієнтом в процесі здійснення ним 

роз’яснювальної і інформаційної роботи. 

 

ВК 20- «СТОМАТОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

Тип компоненти                                    Вибіркова  

Мова викладання                                     Українська 

Мета: засвоєння здобувачами фахової передвищої освіти базових теоретичних основ, оволодіння практичними навичками з надання стоматологічної 

допомоги населенню при роботі в закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю.  

Завдання: Охорона репродуктивного здоров'я розглядається як сукупність методів, прийомів і послуг, що впливають на репродуктивну функцію та 

благополуччя шляхом запобігання і вирішення проблем, які стосуються населення. Цим передбачено право чоловіків та жінок на інформацію та доступ до 

безпечних, ефективних і прийнятих методів планування сім'ї. Крім того, їм надається право доступу до відповідних послуг з охорони здоров'я, які дають змогу 

http://znannia.com.ua/product/analitichna_himiya_navchal4nometodichnii_posibnik_dlya_med_vnz_boichuk_id_shlyanina_av_girina_np_tumanova_iv_myaka_obkl
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жінці безпечно перенести вагітність, пологи та народити здорову дитину. 

Зміст компоненти 

Репродуктивне здоров'я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Воно забезпечує можливість задовільного та безпечного 

сексуального життя, здатність до відтворення. Унаслідок несприятливих умов життя більшості населення зростає захворюваність та смертність, підвищується 

інвалідність, що негативно впливає на загальноекономічну ситуацію, погіршує передумови для збереження і поліпшення здоров'я нації. Демографічна криза 

зумовлює посилення уваги до сім'ї як осередку відтворення населення та трудового потенціалу країни. Не менш важливе значення для відтворення населення 

та збереження життя й здоров'я нового покоління має стан репродуктивного здоров'я. 

 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Самойленко В.Б., Рой Г.Г., Мисік В.В. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї. за ред. В.І. Литвиненка К.: 2018, 216 с.  

 

Додаткова література 

Нагорна А.М., Безпалько В.В. Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді. К.: Європейський університет, 2010. 408 с. 

Назарова І.Б., Посипкіна Н.М. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї: Підручник. К.: Медицина, 2017. 250 с.  

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

знати:  власності із 

забезпечення санітарно- -правові документи із санітарно-протиепідемічного режиму 

чної сестри, головної 

 

медичного інструментарію, об

во небезпе

-

випадкових отруєнь дезінфікуючими засобами; шляхи передачі соціально небезпечних та інфекційних захворювань, їх профілактику; 

у поширених 

стоматологічних захворювань, 

соматологічними хворими щелепно- тні методики 

аріозні захворювання твердих 

-

 зовнішнього середовища, харчування, антенатальної перенесеної і супутньої патології в 

оди індивідуальної та 
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професійної гігієни по кси 

и спілкування з 

конодавством України про 

охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони з

- -

асистувати лікарю під час проведення стоматологічни

контроль за якістю, збереженням, правильним застосуванням стоматологічного обладнання, інструментарію, матеріалами для лікування різних нозологічних 

- правильність і регулярність 

-заявки на медикаменти, стом

берігання дезінфектантів 

у стоматологічному кабінеті (з

ю разових медичних 

і техніки безпеки під час 

тологічних 

раціони харчування для 

 гігієнічних індексів

тової порожнини та догляду за різними 

конструкціями незнімних і знімних протезів, ортодонтичних та щелепно-

ого закладу в проведенні 

обліку й аналізу результатів роб

санітарно-  стоматологічних 

атись норм, методів і прийомів безпечного виконання 

роботи 

 

 

ВК 21- «РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї» 

Тип компоненти                                    Вибіркова  

Мова викладання                                     Українська 

Мета:вивчення репродуктивного здоров'я організму чоловіка та жінки, методів і форм планування сім'ї, регулювання народжуваності, основ 

сексології. Знання та навички, що формуються під час вивчення дисципліни, є фундаментом для застосування професійної діяльності. 
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Завдання: формування практичних умінь та навичок, щоб застосовувати їх у конкретних практичних ситуаціях, використовувати обладнання, апарати 

та інструменти, матеріали у практичній діяльності в стоматологічних закладах охорони здоров’я різних форм власності; вміти оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт, приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності та обмінюватись професійним досвідом. 

Зміст компоненти 

Організація стоматологічної допомоги. Санітарно-протиепідемічний режим в стоматологічних закладах охорони здоров’я. Захворювання твердих 

тканин зубів та їх ускладнення. Кабінет терапевтичної стоматології. Захворювання пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Парадонтологічний 

кабінет. Запальні одонтогенні захворювання щелепно-лицевої ділянки. Кабінет хірургічної стоматології. Види заміщень дефектів твердих тканин зуба та 

зубних рядів ортопедичними конструкціями. Кабінет ортопедичної стоматології та ортодонтії. Невідкладна допомога в стоматології. Профілактика основних 

стоматологічних захворювань. Психологічні аспекти спілкування з пацієнтами. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Медсестринство в стоматології: навч. посіб. / І.П. Мазур, Л.О. Щербак, С.В. Хлєбас та ін. ; за ред. І.П. Мазур. К.: Медицина, 2019. 160 с. 

Сестринство в стоматології / під заг. ред. проф Короля М.Д. Полтава, 2019. 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

ров’я різних форм власності із забезпечення 

санітарно- -правові документи із санітарно-

а відповідальність медичної сестри, старшої медичної сестри, головної медичної сестри 

контролю, інфекцій ного 

р

-гігієнічні вимоги 

помоги в разі випадкових 

отруєнь дезінфікуючими засобами; шляхи пе

и в стоматології, 

при тологічних 

ості догляду за соматологічними 

хворими щелепно-

 

я щелепово-лицевої 

гії в профілактиці основних 

професійної гігієни 

і гігієнічні індекси для оцінки стану 

цієнтами стоматологічного 
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вміти:  

керуватись чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, 

надавати стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню в межах посадових обов’язків; -діагностичному процесі; 

виконувати призначення лікаря-

ладнання, 

інструментарію, матеріалами для лікува -гігієнічний стан стоматологічного 

 дотримання правил зберігання 

-заявки на медикаменти, стоматологічні 

оматологічного обладнання, 

ті дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації інструментарію й перев’язувального 

дотримуватись запо

роводити 

кривати стерильний стіл; 

 визначати основні гігієнічні 

застосовувати фто

навчати гігієні ротової порожнини та догляду за різними конструкціями незнімних і знімних протезів, ортодонтичних та щелепно-л

готовки до різних видів 

лікарям та адміністрації медичного закладу в проведенні обліку й аналізу результатів роботи окремих структурнофункціональних підрозділів та всього закладу 

проведенні санітарно-

ти принципами 

психологічн  середовища; 

 
 

ВК 22 – «ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА МЕДСЕСТРИНСТВА» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета простежити в історичній послідовності зміни в медичній сфері, допомагає правильно розуміти сучасний стан медицини та медсестринства, 

передбачити перспективи їх розвитку. Кожна епоха має свої особливості та певні умови, що можна простежити в розвитку медичної науки. 

 

Завдання розглянути розвиток знань, пов’язаних з лікуванням, а пізніше — із збереженням і зміцненням здоров’я людини та запобіганням різних 

захворюванням.  
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Зміст компоненти 

⎯  прогрес медсестринської освіти в країнах світу; 

⎯  сучасні системи та програми підготовки медичних сестер в Україні та світі; 

⎯  плани міжнародного співробітництва; 

⎯  програми з вищої медсестринської освіти; 

⎯  перспективи розвитку вищої медсестринської освіти в Україні. 

 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Л.Ф. Луцик, В.Р. Малюта, В.І. Мельник та ін. Історія медицини і медсестринства: навчальний посібник. К.: Медицина, 2018. 376 с.  

 

Додаткова література 

Інформаційне джерело з історії медицини. URL: referatu.com.ua, medbook.lviv.ua, medcollege.te.ua 

 

Результати навчання 

У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  основні етапи розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно-економічних формацій, загальну періодизацію та хронологію розвитку 

медицини;  

⎯  основні епохи, періоди в історії медицини та медсестринства; 

⎯  фактори, що впливають на історію та розвиток медицини і, зокрема, сестринської справи, досягнення медицини, медсестринства на різних етапах 

розвитку світової історії; 

⎯  вклад видатних діячів світової та української медичної науки в національну і світову медицину, медсестринство; 

⎯  проблеми розвитку охорони здоров’я та сестринської справи в Україні, світі.  

 

вміти: 

⎯  правильно аналізувати розвиток медицини та медсестринства; 

⎯  застосовувати свої знання при вирішенні професійних проблем; 

⎯  сприяти духовному відродженню української медицини та медсестринства; 

⎯  поглиблювати свої знання в медицині; 

⎯  орієнтуватися в сучасних проблемах охорони здоров’я і сприяти вирішенню їх. 

 

ВК 23 – «МЕДИЦИНСЬКА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ» 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета:полягає в підготовці медичної сестри до спілкування з пацієнтом і встановлення їхньої ефективної взаємодії. Медсестринська справа належить 

до соціономічних професій, що ґрунтується на системі людина—людина та потребують дотримання конфіденційності при здійсненні фахових завдань. У 

http://referatu.com.ua/
http://www.medbook.lviv.ua/
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медицині та медсестринській справі зокрема виникає багато етичних проблем, що стосуються народження, смерті, трансплантації, клонування, 

репродуктивного здоров’я тощо, у зв’язку з чим знання етики і деонтології залишаються для медичної сестри актуальними. 

Завдання:використання різних форм роботи (ділові ігри, розв’язування ситуаційних завдань і клінічних ситуацій, тестових завдань тощо). На лекціях 

доцільно ознайомити студентів із сучасним станом розвитку медсестринства, а саме: реформуванням медсестринської освіти та практики, наказами 

Міністерства охорони здоров’я України, Етичним кодексом медичної сестри України. 

Зміст компоненти 

«Медсестринська етика та деонтологія» як навчальна дисципліна: 

⎯  інтегрується з такими дисциплінами, як основи психології та міжособистісне спілкування, основи медсестринства, основи права та законодавства в 

охороні здоров’я, ріст і розвиток людини, репродуктивне здоров’я; 

⎯  закладає основи вивчення студентами медсестринства в хірургії, внутрішній медицині, педіатрії, акушерстві, гінекології, онкології, при інфекційних 

хворобах, медицині катастроф. 

Навчальні ресурси 

Основна література 

Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н.М. Деонтологія в медицині. К: Медицина, 2018. 240 с. 

Додаткова література 

Касевич Н.М.Медсестринська етика і деонтологія: підручник. 2-е вид., стер. К.: Медицина, 2017. 200 с. 

Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А. Основи медичної етики. К.: Здоров’я, 2011. 344 с. 

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. К.: Здоров’я, 

2011. 208 c. 

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. 544 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  основні принципи медичної етики та деонтології; 

⎯  основні етичні категорії; 

⎯  Етичний кодекс медичної сестри України; 

⎯  особливості спілкування медичної сестри з пацієнтами різного віку; 

⎯  типи діяльності медичної сестри; 

⎯  особливості поведінки медичної сестри залежно від типу пацієнта; 

⎯  види ятрогеній та методи профілактики їх; 

⎯  біоетичні проблеми народження та смерті; 

⎯  як дотримуватися принципів конфіденційності; 

⎯  як дотримуватися професійної таємниці. 

вміти: 

⎯  керуватися в своїй діяльності основними етичними категоріями: обов’язком, гідністю, совістю, честю, відповідальністю; 

⎯  створити колегіальні взаємовідносини в медичному колективі; 

⎯  дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі; 

⎯  використовувати нормативно-правову документацію в професійній діяльності; 
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⎯  дотримуватися професійної таємниці; 

⎯  аналізувати професійні помилки та їх порушення; 

⎯  запобігати виникненню конфліктних ситуацій; 

⎯  вирішити конфлікт; 

⎯  запобігати виникненню ятрогеній; 

⎯  визначати термінальні стани; 

⎯  надавати психологічну підтримку вмираючому пацієнтові, родичам умираючого (померлого); 

⎯  застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи у вирішенні біоетичних проблем сучасної медицини. 

 

ВК 24 – «МЕДСЕСТРИНСТВО В КОСМЕТОЛОГІЇ» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета формування у здобувачів фахової передвищої освіти теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо основних принципів обґрунтування 

раціонального й безпечного щодо здоров’я людини застосування косметичних засобів і процедур з метою лікувально-профілактичного догляду й корекції 

косметичних недоліків шкіри та її придатків. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення із захворюваннями внутрішніх органів, які викликають зміни 

шкіри, з підходами і принципами складання раціональних схем догляду за шкірою та її придатками та корекції косметичних недоліків з використанням 

косметичних засобів і методів 

Завдання удосконалення та систематизація навичок проведення медсестринського процесу, надання медикаментозної та невідкладної допомоги при 

алергічних реакціях, проведення профілактичних заходів; набуття практичних навичок, які ґрунтуються на знаннях засобів та методів дезінфекції, утилізації 

відходів, що дозволить майбутнім фахівцям на високому рівні виконувати свої професійні обов'язки. 

Зміст компоненти 

Інфекційна безпека в косметології. Правила техніки безпеки в косметології. Невідкладні стани в косметології. Психологія спілкування в косметології.  

Навчальні ресурси 

Основна 

Ілько А.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія: навч. посібник 2-ге вид., переробл. і доп.  / Ілько А.А. К., 2018. 256 с.  

Демічев С.В. Перша допомога при травмах та захворюваннях: навч. посібник. М.: ГЕОТАР-Медіа, 2021. 160 с.  

Сестринська справа в косметології. Практикум: навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп. К..: 2021. 120 с.  

Крайдашенко О.В. Клінічна косметологія: навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. за-кладів. / О. В. Крайдашенко, О.О. Свинтозельский, О.А. Михайлик 

Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. 80 с. 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

Постановка азопірамової проби; 

Оснащення та обладнання косметологічного кабінету; 

Косметологічний інструментарій; 

Ведення документації в косметології; 
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 вміти: 

Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах в косметології; 

Володіти професійної етикою при спілкуванні з клієнтом косметичного салону; 

Правильно використовувати косметологічне обладнання та інструментарій.  
 

ВК 25 – «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА» 

 

Тип компоненти                                    Вибіркова 

Мова викладання                                     Українська 

Мета досконало володіти знаннями та вміннями, необхідними для виконання професійних товарознавчих функцій: приймання товару, проведення 

товарознавчого аналізу, організація необхідних умов зберігання тощо. 

 Завдання формування в майбутнього фахівця необхідного обсягу знань, вмінь, які необхідні для проведення товарознавчої експертизи та поповнення 

знань з окремих товарознавчих питань, які студенти отримали при вивченні інших дисциплін. 

Зміст компоненти 

Товарознавство як наукова дисципліна. Класифікація і кодування товарів. Основи матеріалознавства. Засоби та методи стерилізації, які застосовують у 

медицині. Товарознавчі операції в аптечній мережі. Лікарські засоби та особливості їх зберігання. Готові лікарські форми (ГЛФ). Організація зберігання 

фармацевтичних товарів в аптечних і лікувальних установах. Тара, закупорювальні засоби і пакувальні матеріали. Товари обмеженого аптечного асортименту. 

Навчальні ресурси 

Основна 

Громовик Б.П. Практикум з медичного і фармацевтичного товарознавства. Фармацевтичне товарознавство: навчальний посібник для викладачів. Львів: 

Простір-М, 2018. 139 с. 

Основи медичного та фармацевтичного товарознавства: навчально-методичний посібник / Мороз О.Г., Осінська Ж.В., Римарчук К.М. К., 2018. 68 с. 

Медичне та фармацевтичне товарознавство: підруч. / І.І. Баранова, С.М. Коваленко, Д.В. Семенів. Харків: Золоті сторінки, 2017. 320 с. 

Додаткова 

Римарчук К.М. Основи медичного та фармацевтичного товарознавства. К.: Медицина, 2015 

 

Результати навчання 
У результаті вивчення обов’язкової компоненти студент повинен 

знати: 

⎯  принципи класифікації; 

⎯  принципи стандартизації товарів; 

⎯  асортимент товарів, їх споживчі властивості; 

⎯  методи товарознавчого аналізу; 

⎯  правила маркування, пакування, транспортування товарів; 

⎯  фактори впливу на якість товарів; 

⎯  організацію умов зберігання товарів; 

⎯  товарознавчі операції, пов’язані з переміщенням товарів в аптечній мережі; 

⎯  нормативні та законодавчі акти, що регламентують фармацевтичну діяльність, особливості підприємницької діяльності у фармацевтичній сфері; 
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⎯  класифікацію лікарських засобів за фармакологічними групами, умови їх зберігання, транспортування та маркування. 

 вміти: 

⎯  визначати товарні види чи групу товарів за їх функціональними ознаками, маркуванням тощо; 

⎯  здійснювати вибір НТД для проведення товарознавчого оцінювання якості товарів; 

⎯  оформлювати документацію щодо приймання, зберігання, відпускання та списання товарів; 

⎯  прогнозувати та організовувати умови зберігання товарів, організувати їх зберігання, транспортування; 

⎯  здійснювати контроль за термінами придатності; 

⎯  перевіряти відповідність фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей з супровідними документами; 

⎯  складати акти про розходження під час отримання товару, рекламації до постачальників за нестачу, брак, неукомплектованість. 
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